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8 - 1 - 1940 Pazartesi
2  . Arzuhal verenle-
g riu adı, sam ve Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden verildiği
<3 oturdukları yer ,___________ __ _ L _  _ — - __==„.==_=====.
452 Sadi Özbek.
476 ' Maarif başkâtibi. 

Mardin.

! Müddeti hizmetinin Hususî idareden umumî muvazeneye geçmiş 
' tekaûdlûkte nazarı ise de hususî idarede geçen hizmet müddetinin 
, itibare ahnması hak- tekaüdiük hesabında nazara almması için tedvini 
j kmda. düşünülen kanıımiTi teşriini dilemektedir.
I Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve>
I  , rildL

Karar No. Karar tariM

534 23 r X I-1939

Hıfzı Bozdoğan. 
Aroi) fırm yağcılar 
sokak No. 15 
îzmir. ■

Barem kanomuna gö
re tekaüd edilmesi 
hakkmda.

3915
4 m

Nafia kondoktörü olarak 321 senesinde hizme
te girmiş ve 331 ihtiyat zabitliğine almmış ve 
badetterhis yine Nafiaya intisab ile malûlen te- 
kaüdlüğü icra kdmmış olup barem kanunu muci
bince tekaüdiüğünün icrasile tahsis muamelesinin 
yapılmasını istemektedir.

Dileğinin mahiyetine göre alâkadar Öükûmet 
makamlarına müracaat edebilecek olan müstedi- 
nin bir haksıdığa maruz kaldığım ftırzettiği su
rette İdarî kaza mercOerine müracaat etmesi ik* 
tiza edeceğinden encümence bir muamele yapıl- 
mastna mahal olmad^ma karar verildi

Karar No. K arû tarihi

535 23-X I-1989

Ömer Can.
Şabanözü nahiyesi
nin Gümerdiğin k^ 
yünden.
Oankzrt

Malûliyet maaşı bağ
lanması .ha-kkmd^

İstiklâl harbi malûlü olduğundan malûliyet 
maaşmın ballanmasını istmektedir.

Millî Müdafaadan ahnan cevabda tahsis mu- 
melesi ikmal edilmiş ve resmi senedi mahalline 
irsal kılmmış olduğu anlaşılmış ve hâdise hakkın
da encümende 17 - I - 1939 tarihinde 1859 sayı 
altında karatr verilmiş olduğundan yeaidfio bir
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•S ArzuBal verenle- 
s  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

442
İ 66

oturdukları yer

Bahri Gürtek.
54 ncü alay 8 nci sı-> 
nıl hanariMiH.
Edime.

muamele icrasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Harb sanayi subayi 
olarak k is b ^  
da.

536 23- X I -1939

Harb saııayi subayı olması iktiza ederken 
askerî memurin sınıfına idhal edilmiş ve bu 
yan-lışlığı Millî Müdafaadan ve Askerî Tem
yiz mahkemesinde düzelttirememiş olduğundun 
harb sanayi subayı olarak kabulü için kanun 
vazmı istemektedir.

. Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

537 23 - XI -1939

91^
m

İsnuıdl Hakla; Memed 
Nebiloğlu.
Î«k6n d ^ a ş a  mahal
lesi Feyzullahefendi 
sokak No. 22 
lî^atih - fstaubul.

1 Malûliyet maaşı tah- 
i sisi hakkmda.

Askerlikte gecjirdiği hu-stalık yüzünden göz
leri ama olduğundan malûliyet maaşı tahsisini 
istemektedir.

Alâkadar dairece talebi isaf edilemediği Vf 
kendisini haklı gördüğü surette 3410 sayılı kanu
na tevfikan A ^erî Temyiz mahkemesiııe müra
caatta muhtar olan müstedinin dilekçesi hakkın
da encümende tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

538 23- X I -1939

104-7
10^ '

İbrahim He(p|^ar. 
Ana£»rtai«r cadd«aiıi' 
de müheiBdis bamııd& 
mtdrâaa ButeiaİI. 
Aokax«.

M m  mücadeledeki 
liimnetkfvhre binaen 
tadtiftni iatentekte- 
dir.

Millî mücadelede mesbuk hizmetine binaen tal
tifini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

539 23 - XI - 1939

411
433

i Naci Kişmir.
Kılıçaslan mahallesi 

i  Kültür sokak No. 4 
I Ankara.

Hukukunun iadesi Keskin tahsilat memuru iken taâfiyeye tâbi 
hakkmda. tutulmuş vie Devlet şûrasında sebkeden davası

emsali kararlara rağmen aleyhine neticelenmiş 
olduğundan hukukunun iadesi istenmektedir. 

Yüteek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 
j Devlet şûrast kararamı refijıe dair encömead©
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I Arzuhal verenle-

o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası EHeümen kararı ve ne sebebden verildiji 
oturdukları yer

! karar ittihazına imkân bıılunmıadığma karar ve-
i  i  rildi.
' I Karar No. Karar tarihi

4801 ! 
5133

3805
^ 1 5

540 23 - XI - 1939

Kâmil Şerbetçioğlu. 
Uçak foto mağazin. 
matbaası direktörü 
yanında înebolu ta
pu memTU»ltığundan 
•*mekli. 
î ‘..anbul.

Mtidd^ t̂i hizmetinin i  
noksan hesab edildiği | 
hakkında.

Bamih Özbek. 
Mazkird e»ki müddei
umumisi.
Sungurlu.

Hâkimlikten çıkanl- 
ması hakkında veri
len kararın refine 
dair.

tjioz Hayri Hamarat.
Eski Başşehbender- 
lerden.
Pangaitı Bilezikçi 
sokak. No. Î06 
B^yöfhı * Istaaflrol.

Hizmet müddetinin 22 sene 22 ay ohnasma 
rağmen tekatid maaşının tahsisinde 'bu müddeıttn. 
18 sene addedilmesi mağduriyetini mucib oldu
ğundan Divanı muhasebat umumî heyetine iti- 
razatta bulunmuş ve ancak Divanca dileği red
dedilmiş olduğundan Divanın üç aylık raporunun 
Mecliste tedkiki sırasmda dermeyan-eylediği ka
nun! noktaların da nazan teemmüle alınarak 
mağduriyetinin vikayesi ve Divan kararının bo
zulmasını istemektedir.

Divanı muhasebatm bahsedilen kararının kat- 
ğiyet kesbettiği anlaşılmış ve kazaî merciden sa
dır olan bu kararın encümende tadiline imkân 
görülememiş olduğunun dilek sahibine anlstılına- 
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

541 23 - X I - 1939

Hâkimlikten çıkarılması hakkında verilen 
kararın bozulması ve affi .^uretile ortadan kal
dırılması istenilmektedir.

Yapılan tedkikat ta bu zatin evvelce mesbuk 
dileği üzerine 10 - XI - 1939 tarihinde "SOS • nu
mara altında reddi havi encümende karar itti
haz edilmiş olduğundan işin bir daha tedkikınö 
imkân olmadığının ve affı hakkmdaki talebi de 
kabule şayan göı*ülmediğinin kendisine aıftlatıl- 
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

542 23 - XI -1939

i  Bakiye harcirahm ve 
tatil edilen bir ceride- 

i sinden alacağı olan 
; zarar ve ziyanı hak
kında.

1315 - 1316 yıllarından kalma bakiye harcı
rah istihkakı ile tatil edilen bir ceridesinden ada- 

"cağı olan zarar ve ziyanının tıemini tahsilini iste
mektedir. Bittedkik müstedinin bu dileği haickın- 
da 29 - II - 1938 tarihinde 349 sayı altındaf en- 
cİHnende karar verilmiş ve keyfiyet kendisine 
tefhim kılmmiş olduğunda» yeniden tedkikat



ahal verenle-1 
rin t̂dı, sam ve I Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer ' _

448
472

Salim Ethem Serter 
ve arkada^an. 
Durak mahallesi. 
Tavşanlı.

Tavşanb madenleri
nin kendilerinde bı
rakılması hakkmda.

86

87

550
576

Cebbar K öm ^ Blars- 
lı.
Zaferi milli otelinde
No. 8
Ankara.

Encümen karan ve ne sebebden yerü^ği

rasile karar itasma ma<ha4 bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

543 23 - XI -1939

Kanun ve nizam hükümleri dairesinde bir çok 
masraf ihtiyarile ruhsatname îıldıklan ve imti
yazlarını da almak üzere bulundukları 'i'avşanlı 
madenlerinin Vekiller Heyetince lOti baînka dev
redilmesinden mütevellid mağduriyetlerinin telâ
fisi için maden ocaklarmm doğrudan doğruya 
veya hâsılatındain bir mikdar Eti banka verilmek 
üzere kendilerine verilmesini istemektedirler.

Kanun hükümlerine istinad edilen hu iddia
nın dava şeklinde Ticaret vekâleti aleyhinde Dev
let şûrasma dermeyan edildiği anlaşıldığından 
ve esasen bu ihtilâfm kazaî merciden bir ka*rara 
bağlanması zaruri bulunduğundan dilek üzerine 
encümence tayini muameleye mahal olmadığma 
kaTar verildi.

Karar No. Karar tarihi

544 23- X I -1939

Hükümetten alacağı 
olan 68 000 liranm 
tahsiline karar veril
mesi hakkmda.

Hükümetten 73 000 lira alacağmdan 5 000 
lirasmı alnuş ise de bakiye 68 000 liranm şim
diye kadar ödenmemesi sebebile tahsiline karar 
verilmesi istenilmektedir.

Alâkadar mercilerden ahnan cevablara göre 
elinde alacağını havi vesikası bulunmayan müs- 
tedinin bir fırkaya erzak verdiği hakkmda iti
mada değer şehadetler üzerine kendisine 5 000 
lira verilmiş ve Hâzinede alacağı kalmadığma 
dair de bir ibra senedi almmıştır. Binaenaleyh 
hâdisenin mahiyetine göre Hükümette alacağı 
kaldığmı iddia eden dilek sahibinin alâkadar 
mahkemede dava ikame hakkı derkâr bulundu
ğundan mahkemelere aid vezaifi göremiyecek 
olan encümende bu hâdisenin esası hakkın 
bir karar ittihazma mahal olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

545 28-X I -1989
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558

5188

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklan y;er

Musa Yeniaraz. 
Yıiâufpaşa mahallesi. 
Kara

mm

Arzuhal hulâsası; Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tapu ile tasarrufa 
altmda bulunan ara
zisinin Hükümetçe 
istimlâki hakkmda.

5557

4884

4248 Kazım Soyak. < İnhisarlar idaresince
I Vezneciler B. Beşid- | vazife verilmediğin- 

paşa caddesi No. 33 ' den şikâyet.
Bayazıd - îstanbuT.

 ̂ Zeyneib Faika. ‘ Az bir bedelle emlâ-
463 Kurbağlıdere cadde< | kinin alınmaması II.

; sinde No. 24 |
: Kadıköy - İstanbul, i

Tapu ile tasarrufu altmda bulunan arazisinin 
Hükümetçe istimlâk edilmesine aid muamelede 
şahsiyat ve kanunsuzluk olduğundan bitaraf bir 
müfettiş izamı ile tahkikat yapıldıktan sonra 
muamelenin bozulması istenmektedir.

Sıhhat ve içtimtd muavenet vekaletinden alı
nan cevabda :

Usulen yapılan istimlâk muamelesine itiraz 
etmiyen müstedinin istimlâk bedeliûi bankadan 
almak suretile muameleyi filen kabul eylemiş ve 
kendisine Karsta emval tahsis kılmmış olduğu 
bildirilmektedir.

İstimlâk muamelesinde dilek sahibinin kanıo- 
nen tanmmış olan itiraz ve şikâyet haklarmı ka
nunî ve kazaî mercüere karşı istimal etmeden 
Yüksek Meclise müracaat ettiği anlaşılmakla ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

546 23-X I-1939

İnhisarlar idaresinde kimyagerlik hizmetinde 
bulunurken ahvali sıhhiyesinden dolayı ayrdma 
mecburiyetinde kalmış ve müsaid bir yerde ken
disine yeniden vazife verileceği bildirilmiş oldu
ğa halde henüz bir vazifeye tayin edilememiş ol
duğundan şikâyet etmektedir.

Dilek sahibinin evvelce mesbuk olan şikâyeti 
üzerine encümence 28 - III - 1938 tarihinde 1360 
numara altmda karar ittihaz edilmiş olduğu an- 
laşıldığmdan yeniden karar ittihazma mahal (d- 
madığma karar verildi

EararNo. Earartarihi

547 23.X I-1939

. Bir hakkma mukabil Hükümetçe kendisine 
tahsis edilen akar bir dükkânmm belediyece is
timlâki cihetine gidileceğinden ya yeniden bir 
mülk tahsisine veya az bir bedelle epdâkinin elin
den almmaması istenmektedir.

Tajnni muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

548 28.X I.1989
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer 

Şadiyo öztetik. 
»Serencebey yokuşun
da No. İÖ

- îstanfetti.

589 Temel Akça. 
Anafartalar «adıdesi 
jldıilıendiahafi otelin
de.
Ankara.

439
İ60

m
-ÎÖaft* Otetey 
^Umumî MeelİB

Trabzon.

a9sa>

Arzuhal hulasası Eneümen kararı ve ne sebebden verildiği

îadeten maaş 1 ah sisi 
lıakkînda.

Kadciyc Bingöl. 
Ismc^aşa mahailesi 
Çaldal sokak 10/12 
lıancdc.
Ankara.

Kocası ;V0 babasından muhassas maaşlardan 
kesilen kısmının iadeten tahsisini istemektedir.

Hâdise hakkında 17 - I - 1939 tarihinde 1850 
sayı ^ ın d a  encümende karar ittihaz edilmiş ol
duğundan yeniden bir karar ittihazına mahil ol
madığının dilek sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Devl«t dfianif^dUftrm- 
oa hakkında verilen 
karann refine dair.

Devlet şûrası karan- 
um refi ile mütera- 
Jcim maaşlarının ve
rilmesi n .

Meelisi ııtrraınî twah- 
* iğından çrkarfHrfı H,

549 23 - XI -1939

Hizmet gördüğü Devlet demiryoUarmdan kay- 
dinin terkinine dair verilen haksız kararın düzel
tilmesi istenilmektedir.

Mensub olduğu dairede bir kanunsuzluğa 
maruz kaldığını iddia ettiğine göre evvel emirde 
kazaî mercilere müracaat etmesi iktiza ederken 
Yüksek Meclise müracaat eden dilek sahibinin 
dileği hakkında bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariM

550 23-X I -m Q

Kocasından tahsis tnlilen maJaşının mikdar ve 
sureti tahsisindeki yanlışlığın düzeltilmesi hak
kında Devlet şûrasında açtığı davannı kanun
suz olarak reddedilmesine mebni bu kararın 
refi ve müterakim maaşlarının verilmesini iste
mektedir.

Yüksek Meclisin 803 saylı kararma tevfikan 
Devlet şûrasınca' ittihaz olunan bu kararın refine 
encünüende karar verilemiyeoeğinin müstediye 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

551 23 - XI -1 ^ 9

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı 
vaki maJhkûmiyetinin 2330 sayılı kanunla affe
dilmesine rağmen intihab edildiği Erzincan umu
mî meclis azalığma kabulüne dair Meclisin ka- 
ranna kanaat etmiyen valinin sebkeden şikâyeti 
Devlet şûrasmea aleyliinde neticeye bağlanmış 
ve bu suretle umumî meclis azalık hakkını zayi 
eylemiş bulunduğundan hukukunun muha’fazası 
istenmektedir.
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Arzuhal verenle
rin adi, sanı re i  Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları 7er   _  ^   -  ̂_

I Hâdisede kanunen karar vemek mevkiinde 
olan Devlet şûrası karannın tebdiline imkâît 

i ; olmadığına karar verildi
i  Karar No. Karar tarihi

552 23- X I -1939

Şahalıettin Işık. 
Boyacıköy Reşidpaşa 
caddesi No. 69 da 
Emirkân - İstanbul

Bir vazifeye tayini.

424 Osman Uyar.

Az maaşla tekaüd edilmiş olduğundan liman 
fen heyetinde bir vazife verilmesini veya maaşı
nın artırılmasını istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal o>madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

553 23- X I -1939

447 I  tbrahimoğlu Ktiçülf^ i  hakkmda. 
pazar Deveoğlu yo- 1 
kuşunda Mutasarrıf } 
sokak No. 11 
İstanbul.

j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bir vazifc.ye tayini ; Bir hizmete tayin edilmesini istemektedir.
Hükümet dairelerine ve müessesata. müraca

at etmesi icab eden müstedinbı dilekçesi üze
rine tayini muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

554 23- X I -1939

430 ! Hüseyin Yavuzer. ' vazifeye tayini , Vatanî bir çok hizmetleri bulunduğundan bir
454

433
457

Madenci B. Süleyman 
Sırrı ocaklannda 
Kozlu eski telgraf 
müdürü.
Zonguldak.

Ragıb Doruk. 
Mütekaid askerî he- 
sab memuru Yenika- 
lık Sokağı No. 4 A 
Yenişehir.

hakkmda. vazifeye tayinini istemektedir.
Memur olabilmek için kanunî evsafı haiz ol

duğu takdirde alâkadar kanunî mercilere müracaat 
edebilecek olan müstedinin dileği hakkmda en
cümende tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

555 23- X I -1939

Eski tekaüd kanu- ' Eski kanunla tekaüd edilmiş olub İstiklâl har-
nuna göre tekaüd bine iştirak etmiş bulunması sebebile yeni vaze-

I edilmiş olub istiklâl dilecek kanunla terfihini istemektedir,
harbine iştirakinden Yeni bir kanun mevzuu olan dilek hakkmda
dolayı terfihini iste- tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi,
mektedir. _________  ___________

K!arar No. 
556

Karar tarihi
23- X I -1939
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____ _ ™ =__ ________________
449 i Mazhar Seyhtm ve ? Eski tekaüdlerin ter- 
^78 arkadaşları. fihi hakkmda.

Üçüncü ceza reisli
ğinden emekli.

I îstanbıü.

Eski kanunla tekaüd edilmiş olanlarm terfihi 
istenmektedir. Yeniden bir kanun mevzuu olan 
dilek hakkmda encümende tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

557 23-X I -1939

Beis 
Giresun 

Gl. t. Sökmm

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 

M. Ulof
Balıkesir 

F. Sozener
Çorum 

N. Ka/yaalp
Gazianteb 
M. Şahin

Niğde
N. Erem

Ordu 
Dr. V. Demir

Samsun 
N. F%rat

Sinob 
l  C. Alış

Tokad 
M. VeveU

Van 
M. Boya



! Arzuhal ver^ e-  
1 rin adı, sam t© 

oturduİdan yer
Arzulıal hulâsası Encümen karan ve ne sebelKİen ı«rU<i|ği

4340 i  Ali Açık.
4574

254

4200
4426

Cumaovaaı
Gölcükler
göçmen,
tzmir.

nahiyesi
köyünde

; Bacanağı Ahmedin 
; Bulgaristandan göç- 
I men olarak eelbi H.

Mustafa özdil. 
Cebeci Oöneyi gpkak 
No. 7 eski Biga İ n 
hisar başmüdürü. 
Ankara.

Kanunsuz olarak ke
silen paranm iadesi 
hakkında.

Memed Aü Blibol 
H üs^in  & hç Te 
Mustafa Gût. 
Saneılar Icoyü namı
na.
Çubuk.

I ve yurdlm ndan 
i  çdcarılmamufli M.

Bacanağı Mustafa oğlu Ahmadin ^ailesUe 
birlikte Bolgaristandan göçm ^ dlarok ceHnme 
Hükümetin yardımı istenmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ee- 
vabrada serbest muhacir olarak ve dilek sahibi 
tarafından maişetleri temin kılmmak üzere gele
bilecek olan bu şahsa dilek dairesinde yardım 
imkânı olmadığı bildirilmektedir.

Bu cevabla birlikte Hükümete aid olan bu iş 
hakkmda Encümende bir muamele yapılamı- 
yacağmm da müstediye anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

658 2 7 -X I -1939
İnhisarlar idaresinde geçen hizmetine mu

kabil verilen tazminattan 2921 sayılı kanunun 
muvakkat üçüncü maddesinin yersiz olart^k ta t
biki jur^tile kendisinden k^şilen paranm ia4 e- 
sini istemektedir.

Dilek sahibinin bu bftbd^ı.Deylet^şûcası nez- 
dinde açtığı davanın, muamelede yolsuzluk olma- 
dığradan reddine hüküm sadır olduğu l^delmu- 
habere İnhisarlar vekâletinin cevabî işarpıdan 
anlaşılmakla Meclisi Âlinin 803 numaralı ka
ra n  mucibince işin yeniden Encümende tedki- 
kine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

559 27- X I -1939
50 senedenberi köylerinin hali toprakjatmı 

ihya ve yeni evler yapmak suretile imar eden 20 
evde mukim 180 nüfusun yer ve yurdlanndan 
çıkarılmaması istenmektedir. '

Ziraat vekâleti müstedilere 7 000 lira yardım 
I taahhüdünde bulunmasına rağmen yerlerin asd 
I sahihleri buraları ahar köy halkma usulen sat- 
! mjş oldukları anlaşddığmdan tekemmüLeden 
! ferağ akdi ve bu akid zımnmda müşterilerin 
I asıl olan hüsnü niyetlerile vaki iktisablan üze- 
|-rkıe y a ^ a e a k ^ y r  muamele kavar

Katar 'No. iKâear »tarihi

560 2 7 .X I .1939
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Ali Riza Kızıltan. 
Eski Manavgat hâ
kimi tbradah. 
Akseki.

Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tadei memuriyet ve
ya barem kanununa 
göre tekaüd edilmesi 
hakkmda.

Bir Adliye müfettişinin iğbirarı yüzünden 
tasfiyeye tâbi tutulduğunu ve Devlet şûrasına 
açtığı dava esnasında Devlet şûrasında vazifede 
olan ayni zatm tesirile mazharı adalet olama
dığını ve bu sebeble iadei memuriyetini veya 
hakkmda Barem kanunu mucibince muamele 
ifasını istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında tekaüd maaşı
nın arttırılması ve yeniden vazifeye tayini hak
kmda dileklerin isafma kanunen imkân olma
dığı bildirilmektedir. Yüksek Meclisin 803 sa
yılı kararma tevfikan Devlet şûraaınca davası 
reddedilen müstedinin dileğinin Encümende 
yeniden tedkikine imkân olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

561 27- X I -1939

4107
433T

Atife ve arkadaşları, 
ölü Mustafa kızı. 
Mitat paşa mahalle
sinde.
Salihli.

İşlerinin bir an ev
vel intacı hakkında.

Tasfiye ve tescil ve irsen müntekil arazi tak
simi ve meni müdahale davalarmm Ahmed Naz- 
minin teğallübü yüzünden uzatıldığı ve binaen
aleyh işlerinin biran evvel intaç ettirilmesi isten
mektedir.

Yapılan tahkikatta tegallüb mevzubahs ol
madığı ve davanm fuzuli olarak uzatılmadığı 
bildirilmektedir.

Bir şahsm kanuna muhalif olan fiil ve ha
reketleri üzerine kanum mercilere müracaat hak
kı derkâr olduğundan müstedinin Ahmed Naz- 
miden bir şikâyeti varsa dava etmesi ve davanm 
da kanun ve usule tevfikan devamına mâni bir 
vaziyet mevcud ise kanun yollarma tevessül edil
mesi icabedeceğinin başkaca Hükümetin kanuna 
muhalif son bir icra kararmdan bahsedilmedi
ğinden Encümence yapılacak bir muamele olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

562 27- X I -1939

4178
44Ö0

Fazd Köprülü. 
İnhisarlar takib me
murluğundan mazul. 
İnebolu.

Açık maaşlarmın ita- 
sile memuriyete tayi
ni hakkmda.

^ alan yere şahadet yüzünden memuriyetten 
azil ve mahkemece mahkûm edildikten sonra 
binnetice beratına kurur veriLınesine rağmen 
açıkta kaldığı zamana aid luaaşmm itası ile me- 
muriyetç tayinim istemektedir. Gümrük ve iuhi-
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3768 Hatice ve 
Hanyali.
Girid Kandiye mü
badillerinden Kale 
sokak No. 26 
Tophane - İstanbul.

Nekize îskân edilmeleri H.

4030
4274

Halü.
Göçmen Ismailoğlu. 
Enverpaşa mahalle
sinde.
Balya.

Başka vilâyete nakil
leri hakkında.

şarlar vekâletinden alman cevabda : Müstedinin 
aJılâkî durumu itibarile merciinden azledildiği 
ve açık maaşı verilmesine ve bir vazifeye tayinine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Vekâletin bu cevabı karıcısında kendisini haklı 
gördüğü surette kazaî mercilere müracaat etmek
te muhtar olan müstedinin oncümesne vaki ‘'mü
racaatı ile dileğinin tedkikına usulen imkân bu
lunamadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

563 27 - XI -1939

Mübadil sıfatile Girid ve Kandiyeden mü- 
rotteb oldukları tstanbula gelmiş iseler de iskân 
hakkı kazanamamış ve terk eyledikleri emlâke 
mukabil bir şey alamadıklarından haklarının to- 
mini istenmektedir.

Sıhhat ve iç-timaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda: Müstedilerin terketmiş oldukları 
mallara karşı 230 lira istihkakları tesbit edile
rek kendilerine üç koponlu tasfiye vesikası veril
miş ve bu suretle de iskânla ilişikleri kesilmiş 
ve bir haklan kalmamış olduğu bildirilmektCKÜr.

Vekâletin bu cevabına karşı iddiada musir 
oldukları surette kazaî mercilere mürafcaatta 
muhtar olan dilek sahiblerinin dilekleri hakkın
da başkaca yapılacak bir muamele olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

564 27- X I -1939

Göçmen olarak Beşiriden Balyaya nakledil
mişlerse de işleri kesilmiş ve geçinmekte müşkü
lâta maruz kalmış bulunduklarından başka vilâ
yete naklini istemeiktedirler.

Sıhhat ve içtimjaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda :

Bu aileye lıer veçhile yardım yapılmış ve iş bu
lunmuş ölmasma rağmen dileklerinde musir kal- 
drklan bildirilmektedir.

Salâhiyetli olan Hükümet merciinden diğer bir 
mahalle naJkle müsaade edilmediğine ve icab eden 
yardnn da yapıldığına göre hâdisede bir ikanun- 
suzluk bulunmadığının di) ek sahibine anla^lmfl'
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4821
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' sına karar verildi.

Osman ve 
lan.
Musabeyli naJıiyesi- 
ne Bağlı.
Çadırardıç köyü hal
kı namına.
Yozgad.

arkadaş- | Mmtakalarma yerle
şen ösman beyden 
şikâyet.

M. Feti Btiş.
Çivi köyânde.
Sekili tuzla» eski ta- 
kib̂  mesvuro.
ÇankR?.

Ş e ı^
YliKtfUMğkK 
Tüfekçi Konaifr lı^

Karar No. Karar tarihi

565 27 - XI - 1939

Mjntakalarmda yerleşen Osman Bey namın
daki şahsın tegallüb ve tecebbüründen kurtanl- 
Tn;ıİRrmı ve bnnıın avenesile başka mahalle nakli
ni istemdctedirler.

Dahiliye vekâletinden alınan eı vabda : müş
tekilerle adı geçen şâhıs arasındaki arazi ihtilâfı 
yüzünden tevellüd eden bu şikâyetin muhik ol
madığı bildirilmektedir.

Kanuna m,tıhalif bir hareket veya bir tecavüa 
halinde mahkemeye ve Hükümete her an müraca
atta serbest olan dileik saliiblerinin bu dileği hak
kında tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

’ Karar No. Karar tarihi

tekaüd edil
m e  hakkiEtda.

Çdfâan e^fraJıttiiHn 
zahive ç^sagâması H.

İnegöl.

566 27 - XI - 1939

Okur yazar olmaması ve ihmalden suçlu bu
lunması yüzünden memuriyetten çıkarılmış ise 
de sıhhatini memuriyetinde kaybeylediğinden 
malûlen tekaüdiüğünü istemektedir.

Müstedinin dileği üzerine mercii aidinde mua
mele derdesti ikmal bulunduğundan Encümence 
hâdise üzerine bir karar ittihazına mahal olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

567 27-X I -1939

Yeöişehı?în Boğaz köyünde imam iken evânin 
eşyalarının çalındığmdan ve bunlarm Hükümet
çe zahire çıkarılmasından bahsedilmektedir.

Yapılan tahkikatta suçlu zannedilen üç şah
sın mahkemede beraet ettiği ve işin ardı zabı
taca takib edildiği anlaşılmaktadır.

Hükümete ve binnetiee mahkemeye aid bu iş 
hakkmda Encümende bir muamele yapdamıya- 
cağmm müstediye anlatdmasma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

568 2 7 -X I -1939
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43ÖT
454Ö"

4336

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduİdan yer

' Kasım BeeeriMi re 
I  arkadaştan.

Un fabrikası sahible- 
rinden.

' Kilis.

Arzuhal nulâsası! Encümen kararı vq ne sebebden verildiği

' Muamele vergisi ka- 
; nunu hükümleTinin 
 ̂ tadili hakikmdR.

4159

m ı
468^

Nuri Şişman, Mes
rur Kuakur, Zeki Ak
çalı, Hilmi Çamur
dan, Sabri Dinoer. 
Kadirli, Kozan, Os
maniye, Ceyhan ka
zaları çeltikçileri na
mına.
Adana.

S. ve î«. M. Vekâk- 
tince kanunsuz ola
rak yaptınlan ziya
nın ödenmesi hakkm- 
da.

Tosun , Haiü ve ar
kadaşları.
Katiuva kasabasma 
baglı Ragoaen köytt 
halkmâau. 
Bulgsrii^Cifıı.

/.navBtana kavuşma
larının teminini iste
mektedir.

Alemed Duribmk. 
'i’uz takib memuru 
Bedeli köyüftde. 
Çankın.

Malûlon tekaüd edil- 
.nıesi hakkmda.

* Muamele vergisinden dolayı su ve yel değir
menlerine rekaJbet edemediklerinden düz kuma 
un öğüten değirmenlerin muameld v«ı^lsi hak- 
kmdaki kanun hükümlerinin tadili istenmektedir.

Kanunun tadili hakkmdalki dilek hakiunda ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi..

K arar No. Karar tarihi

569 27- X I -1939

Çeltik kanununa uygun olarak tohum attıkları 
halde Sıhhat vekâletinin müsaade etmemesi yü
zünden kırk bin liralık sermayelerinin mahvına 
sebebiyet verileceğinden önlenmesini istemdcte- 
dirler.

Ziraat vekâletinin cevabında 3039 sayılı kanub 
n«a uygun olarak kesik sulak usulile çeltik ziraati- 
ne izin verilmiş olduğu bildirilmekle encümence 
yapılacak bir muamele kalmadığma karar veril- 
d i

Karar No. Karar tarihi

570 27 - X II - 1939

Ana vatana kavuşmalarmm temini istenmek
te ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında Hükümetin yardımile muhacir celbi usu
lü olmadığından yardım istememek şartile yurda 
gelebilecekleri bildirilmektedir.

Encümence bir muamele yapılamıyacağma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

671 27- X I -1939

Qkar yazar olmadı^mdan v« ihmal suçuiüdan 
dolayı memuriyetten çıkarılmış ise de sıhhatini 
memuriyette kaybetmiş olduğundan malûl en te- 
kaüdlüğünü istemektedir.

Merciinden alman cevabda:
Tekaüdiük hakkında muamelenin derdesti ik

mal olduğu bildirilmiştir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

572 27-X I -1939
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4319 I Kâmil Aslan.
4 ^ 2  Tuz takib memuru 

YapraMı nahiyesi Al- 
gak köyünde.
Çankın.

Malulen tekaüd edil
mesi hakkında.

thmal suçundan ve okur yazar olmamasın
dan açığa çıkarılmış ise de hayatını tuz takib 
memurluğunda geçirmiş ve malûl kalmış oldu
ğundan malulen tekaüdiüğünün temini istenmek
tedir.

Maliye vekâletinin cevabında müstedinin di
leğinin usulen tedkik edilmekte olduğu bildiril
miştir.

Esasen Hükümete arzı icabeden bu dilek hak
kında Encümence bir muamele yapılmasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

573 27- X I -1939

3845
'4Ö^

Derviş Aydın ve ar
kadaşları.
TiUöli köyünden. 
Siird.

Vilâyet husî idare
since istimlâk edilen 
arazinin iadesi hak
kında.

Otuz bin lira değerinde üç yüz dönümlük ara
zileri vilâyet hususî idare hesabına istimlâk et
tirilmiş ve bu sebeble 150 nüfus aile perişan kal
mış olduğundan bu yerlerin iadesi istenmektedir.

Tapılan tahkikatta usulen yapılan istimlâk 
muamelesinde tahmin edilen bedele mal sahihleri 
itiraz eylediklerinden iş mahkemeye aksetmiş ve 
dava derdesti rûyet bulunmuş ve hâdisede m«na- 
fii umıiimiyenin mevcud olduğu Dahiliye vekâle
tinden bildirilmiştir.
I İstimlâk muameleleri üzerine alâkadarların 

mahkemeye müracaatı ve işin kazaî bir şekilde hal
li kanun iktizasından olduğundan bu işin encü
mende tedkikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4330
4^4"

Maksud Öztemel. 
Cümhuriyet Halk 
Partisi Başkanı. 
Akyazı.

574 . 27 - XI -1939

Kaza mıntakası çel- Kaza mıntakasmda çeltik zeriyatı yapılması 
tik zeriyatı hakkında-, hakkmdaki dileklerinin yanlış tedkikat netice- 
ki dileklerinin nazara | sinde kabul edilmediği için yeniden mahallinde 
alınmasına dair . i sdüıı ve ziraî vaziyetlerinin tedkiki istenmekte-

I Ziraat vekâletinden alman cevabda: Sıhhat 
mücadele heyeti tarafından verilen raporla bu
ralarda çeltik zeriyatma hıfzıssıhha bakımından 
müsaade verilmediğinin vekâletçe de dilek sahib- 
lerinin arzuları yerine getirilememiş olduğu bil- 
d irilm ^edir.

tamamen Hükümete aid olan bu iş hakkında 
yapılan muamelede kanuna bir uygunsuzluk gö-
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536 
562 '

3751
'3 9 ^

Kâmil Gökçener. 
îtfaiye neferi. 
Edirne.

Kanunsuz olarak ken
disinden kesilen 360 
liranın ödenmesi ve 
hukukunun muhafa
zası hakkında.

rülmediğinden tekrar heyet gönderilmesi yolunda 
yüksdî Meclise karşı sebkeden dileğin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

575 27 - XI -1939

Edime Ziraat mektebinin 1928 yılı hosabatr 
Divanı muhasebatla tedkik olunurken vafık ağ
namdan tahsil edil) sabit sermayeye yatırılmadı
ğı i^in 360 küsur liranın o zaman muhasebcci 
vekili olan kendisinden tahsiline karar verilmiş 
ise de kendisi asıl muhasebeci olmadığmı ve iş
lerin geri kalmaması için bazı evrakı imzaladığın
dan bu vaziyet meydana geldiği için hukukunun 
muhafazası istenmektedir.

Vaki istilâm üzerine Divanı muhasebat reis
liğinden alınan cevabda:

Arzuhal sahibi Kâmilin bu mesele için Diva
nın ilâmına karşı vaki itirazı üzerine temyizen 
de tedkikat yapılmış ve evvelki kararın tasdiki 
cihetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Jş düşünüldü: Divanı muhasebatça ka'zaî ola
rak verilen kararın encümende tadiline imkân 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

576 27 - XI -1939

Reis M. M.
(riresun Ordu Balıkesir Bolu

/. Sökmen H. Şarlan F. Sözener Lntfi Gören
Bursa Çorum

M. Fehmi Gerçfkfr N. Kfiyaalp

Oazianteb (rümüşane Kırşehir Niğdo
Şahin Ş .Erdoğan Dr. Yusuf Z. Sonu r X. Eren

Ordu Samsun
Dr. Vehbi Demir N. Fırat

Sinob Sivas Tokad Van
Cemal Aliş A kif öz. Er. M. Devdi M. Boya



16

44Ö
464

667
6 ^

129
135

Arzuhal verenle-!
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Ali Asatekin. 
Söylemiş köyünde. 
Sabık Fethiye mal

müdürü.
Yenişehir - Bursa.

Tasfiye i:arannın re- 
fine dair.

Ali Sezer.
K()prübaşı
mahallesinde
kaid.
Elbistan.

Tekaüdlüğünde vaki 
Hâkim olan bir yanlılığın 
müte- düzeltilmesi hakkın

da.

57 I Reşid Alpugan.
60 Askerî matbaada 

i müstahdem emekli 
ağır topçu önyüzba- 
^ ı .
İstanbul.

Bir çok Devlet hak ve vergilerinin ziyama 
sebebiyet veren bir çok mal memurları hakkın- 
daki ihbaratına rağnien hiç bir takibata teves
sül edilmemesi ve kendisi de tasfiyeye tâbi tu
tulduğundan bu muamelenin refini istemekte
dir.

Tasfiye karan üzerine müracaat edilecek olan 
kanunî ve kazaî mercilerin ihmalile Yüksek Mec
lise vaki olan müracaat üzerine Encümence bir 
karar ittihazına imkân olmadığının dilek sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

577 29- X I -1939

Hâkimlikte sebkeden 32 sene iki aylık hiz
metinden sekiz senesinin indirilerek tekaüd 
maaşmm tashihi cihetine gidilmiş olmasından 
bu yanlışlığın tashihi için Divanı muhasebata 
itiraz yolu ile müracaat eylemiş ve fakat dileği 
Divanı müşarünileyhçe reddedilmiştir. Ancak 
Divan Heyetinin sureti inikadı ve karar ittiha
zında usul noktasından yanlışlık bulunduğun
dan itirazının reddi hakkındaki Divan kararmın 
feshini istemektedir.

Divan kararmı havi üç aylık raporun Mec- 
liace görülüp katiyet kesbettiği anlaşılmış ve 
kazaî merciden sadır olan bu kararın Encümende 
fehs veya tadili şeklindeki dileğin kanuna uy
gun olmadığı anlaşıldığmdan reddine karar ve
rilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

578 2 9 - X I -m 9

Beşinci dereceden ma- 
lûliyet maaşı tahsisi 
hakkmda .

Vazife başında kulaklarında ârız olan malû- 
liyet sebebile beşinci dereceden malûliyet maaşı- 
nm tahsis edilmesine dair sebkeden talebinin 
Divanı muhasebat umumî heyetince reddine ka
rar verilmişse de serdedilen sebeblere binaen ka
rar yerinde olmadığından dosyasının celbi ve hak- 
kmm meydana çıkanimasını istemektedir.

2514 sayılı kanunun 73 pöü maddesine tevfi
kan'kazaî bir şekilde tedk&at yapan Divtoi m u
hasebatın bu işe aid karan üç aylık .saporla 
Meclise sunulmuş ve katiyet kesbetmiş olduğuna
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1128
i m

Cevad Karsan. 
P. A. K. Albay. 
Eı-zincan.

Nasbinin tashihi hak
kında.

binaen bu karar üzerine encümende tedkikat ic
rasına imkân olmadığının müstediye anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

579 29- X I -1939

Nasbinin tashihi hakkında evvelce verdiği ar
zuhali üzerine 2 - IV - 1936 tarih ve 285 sayı al
tında dileğnin i'eddine karar verilmiş ise de bu
nun üzerine 4 haziran 1936 tarihinde verdiği 
ikinci bir istida ile büyük taarruzdan evvel Ana- 
doluya iltihak edememesinin mücbir sebeblerini 
izalı ve bu izahatı iki vesika ile tevsik etmiş ve 
fakat bu ikinci dilek üzerine Encümende bir ku
rar verilmemiştir.

Ancak kendisi Temyizi askerî mahkemesine de 
müracaat eylemiş ise de hakkmm tezahürü için 
4 haziran 1936 tarihli istida ile buna ekli vesika
larının 3410 numaralı kanunun hükümleri daire- 

j sindei Temyizi askerî mahkemesine devrini iste- 
1 mektedir.

Bir hâdise hakkında sebkeden dileğin Encü
mende bir defa tedkik edildiğinden ve ilk müra- 

I caatı üzerine müstedinin dileğinin reddine dair 
! verilen karar kendisine de tebliğ olunduğundan 

ikinci dilek üzerine hıfızdan başka bir muamele 
ifasına usulen imkân kalmamıştır.

Bahsedilen kanunun muvakkat maddesi muci
bince Encümende derdesti tedkik bulunan bir işe 
aid istida ve vesaikin Temyizi askerî mahkeme- 

i sine devri caiz ise de hâdisede böyle derdesti ta- 
haldmk bir iş mevcud olmadığından daha evvel 
ayni dilek hakkında Encümende red karan veril- 

, miş olduğundan son dileğin de yerine getirîlme- 
i sinin imkânı olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

580 29- X I -1939

994 Hakkı Avcı. 
1040 Şimşiroğlu. 

Boyabad,

Hâzineden taksitle ! Hâzineden mukassatan aldığı araziden baki- 
aldığı arazinin satıl- ■ ye taksit borçlarını ödeyemediğinden 256 lira 
dığı hakkında. borçu için bütün arazisinin satılması şeklindeki

kanunsuz muamelenin düzeltilmesi istenilmek
tedir.

i Emvalinin satış tnuamelesine aradaA bir sene
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geçmesine rağmen itiraz edilmemiş ve satılan 
araziye üçüncü şahsın hakkı taallûk eylemiş 
ve ancak 256 lira taksit için borçlunun bütün em
valinin satılması cihetine giden memur hakkın
da kanunî takibata tevessül edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Bir mukaveleden tahaddüs eden borç müna- 
sebetile vaki Adlî takibat ile bunun netayicinin 
kanun yollarile yine Adliyede halli iktiza ede
ceğinden Encümenin mesele üzerinde tedkikat 
yapmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4989
'5^ 9'

723
755^

Şüheda özbay. 
Kuyulu çıkmazında 
No. 18.
Samatya - İstanbul.

ölen kocasından te- 
kaüd maaşı bağlan
ması hakkında.

581 2 9 -X I -1939

ölen kacasından kendisine bağlanıl) bilâhare 
kocaya varmasile kesilen maaşının teki’ar bağ- 
lanmamasmdan şikâyet etmektedir.

Alâkadar Millî Müdafaa vekâletinden alınan 
cevabda:

Tahsis edilib kocaya varması sebebile kesi
len maaşının bilâhare mahkeme il âmile koca
sından ayrılmış olduğundan iadeten tahsisi isten
mekte ise de 1683 sayılı kanundan sonra dul ka
lanlara 695 sayılı karara tevfikan iadeten maaş 
tahsisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Vekâletin bu cevabı karşısında kendisini 
haklı gördüğü takdirde kazaî mercilere müra
caat etmesi icabedeceğinden Encümence başkaca 
bir muamele yapılmasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

582 29- X I -1939

4916 ; Memed Karagümri&. Tekaüd maaşımn ba- Eski tekaüd kanununa göre tahsis edilen ma- 
52Ö1 Akaretler No. 22 reme göre tezyidi H. aşının barem kanununa göre tezyidi istenmekte- 

Beşiktaş - İstanbul. dir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

583 29 - XI -1939
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5009 I Yusuf Bilgisu. Tekaüd maaşlarının ' Eski tekaüd kanununa göre tahsis edilen ma-
5359 i^nıekli eczacı. tezyidi hakkında. aj^mın arttınimasını istemektedir.

Demiryolunda Koca- Tayini muameleye mahal olmadı^na karar
oli eczanesinde. ; verildi.
İzmit I Karar No. B[arar tarihi

5056
54f0

4926
5273

4752
"5Ö83

Ali Üçler.
Memedoğlu. 
p]mekli yüzbaşı. 
Yahyakâhya mahalle- ! 
si Karanlık çeşme 
çıkmazı sokağında 
No. 7
Kasımpaşa - İstanbul.

Ali Riza Aksaray. 
Emekli levazım bin- 
başı Memedoğlu. j 
Akaretler 24 - 22 | 
Beşiktaş - İstanbul. i

Tekaüd maaşının art
tırılması hakkında.

Tekaüd maaşının art
tırılması lıakkında.

Muvaffak Çetindağ. 
Piyade yüzbaşısı.

Hukunun siyanet edil
mediğinden şikâyet.

4654 I Memed Topçu. 
4415' Krgeneli köyünde. 

Dinar.

Malûliyet maaşı bağ
lanması hakkında.

584 29 - XI -1939

Tiiski Tekaüd kanununa göre tahsis edilen ma
aşının arttırıitnasını istemektedir.

Tayini muameleye mahal olnıadığnuı karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

585 29 - XI -1939

Az olan emekli maaşının arttırılmasını iste
mektedir.

Tayini muameleye nuıhal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

586 29 - XI - 1939

Kandıra jandarma kumandanı iken tekrar or
duya alınması mahallinde yapılan takibat yüzün
den şerefinin ihlâl edilmesi mahiyetinde olduğun
dan hukukunun siyanet edilmediğinden şikâyet 
edilmektedir.

Bir askerin zatine mahsus olan mesailden do
layı 3410 sayılı kanuna te\’fikan Askerî temyiz 
mahkemesine müracaat etmesi ieab edeceğinden 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

587 29 - XI - 1989

ITTiıumî hai'bde Filistin eebhesinde kalmasın
dan yaralanarak îngilizlcre esir düştüğünden ma
lûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir. Mil
lî Müdafaadan gelen eevabda vaka zamanında 
müstediye aid bir gûna resmî kayid bulunmadr- 
i^ından ve bilvasıta Ingiliz Hükümetinden alman 
eevabda iddiayi müeyyîd bir mıalûmat elde edi
lemediğinden dileğin yerine getirilemediği büdi-
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Alimo kızı Gülüzar 
ve oğlu Momed Gök
men.
Orta nahiyesinin El
malı köyünde. 
Çankırı.

Şehid olan murisie- 
lerinden maaş bağ- 
lanmavsı hakkında.

r ilmektedir.
Şu vaziyet karşısında kendini lıaklı görmekte 

musir olduğu surette alâkadar kanımı ve kazaî 
niereilere müracaat hakkı derkâr bnlıman müste- 
dinin bu dilekçesi üzerine Encümence ya[)ilaoak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

588 29 - XI - 1939

Şehid olan murislerinden maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Yapılan tahkikatta istenilen maaşın bağlan
dığı anlaşıldığından yapılacak bir muamele kal
madığının kendilerine anlatılmasına karaı- verildi.

Elarar No. Karar tarihi

589 29-X I- 1989

723
769

4144
4369

ve
Fatma.
Şehid Ali karısı. 
Recüb kızı.
Karaağacj köyünde 
mukim.
Haeıumurköylü.
Edirne.

Kocasından maaş 
tahsisi hakkında.

Selim.
Midyalı .
Eminönü No. 34 di- 
kimevinde.
İstanbul.

Şehid olan kocasından maaş bağlaimiasını is
temektedir. Yapılan tahkikatta: Dilek sahibi
nin kocaya vardığı tahakkuk ettiğinden yetim 
maaşı şehidin oğluna bağlanmış olduğu anlaşıl
dığından dilek sahibi bu muamele karşısında 
kendisini mağdur telâkki ettiği takdirde aid 
olduğu kazaî mercilere müracaatta muhtar ola
cağından Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

590 29- X I -1939

Millî Müdafaadaki 
alacağının verilmesi 
hakkında.

Millî Müdafaadaki alacağının verilmesi taleb 
edilmektedir.

\ap ilan  tahkikatta borcun tediye emrinin 
gönderildiği anlaşılmakla Encümence esasen ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.- 

Karar No. Karar tarihi

591 29-X I -1939
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I Seciye.
; Yeni mahallede Iğ- 
I neadalı. 

Haydarevinde. 
Sarıyer - İstanbul.

Arzuhal hulâsası

İstimlâk edilen tar
lasının bedeli hakan
da.

5058 ! Salih Kutlu Yüksel 
“5^ 3 '  Emekli alay kâtibi 

No. 9 Tedkiki hesa- 
i  bat komisyonunda.’
; Elâzığ.

Tekaüd maaşmın tez
yidi hakkıpda.

223
236

627
657

311
m

Süleyman S im  Ba- 
lantekin.
Atıfbey mahallesi tel
siz cebheainde 307 
No. lu evde kasab 
Şakir nezdinde. 
Ankara.

305
3 ^

Ferid Ergür.
Maarif idaresi kâti
bi.
Biji^a.

Cevad Ündeş.
Maarif idaresi kayid 

i memuru.
Bursa.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Vizede askerlik cihetinden istimlâk edilen tab
lasının bedelinin verilmemesinden şikâyet edil- 
n^ektedir.

Yapılan tahkikatta asıl dilek sahibi Seciyenm 
vefatma mebni y^âne  varisi kızı Muhterem ta
rafından veraset senedi ibrazında istimlâk bedeli 
kendisine verilib takrir muamelesinin ikmal edi
leceği anlaşıldığından keyfiyetin varis Muhtere
me bu dairede anlatılmasma kasrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

592 29- X I -1939

Eski tekaüd kanununa göre talusis edilen 
maaşının arttırılmasım istemektedir.
* Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

593 -X l-1939

Çankırı posta muvezziliğinden 1926 da istifa 
etmiş ise de yeniden tayinini isteimektedir.

Memuriyet talebine dair dilekleriaı encümıen- 
de tedkikına imkân olmadığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

594 29-X I-1939

Hususî idarede geçen hipnet müddetimin te- 
kaüdliik hesabında sayılmak üzere kfl.nnn vaezmı 
istemektedir.

Kanun teklifi mahiyetinde olan dileğin ademi 
kabulüne kaı^r verildi

Karar No. Karar tadhi

595 2 9 -X ia 9 â 9

Hususî idarede geçen hizmeti müddetinin 
tekaüdiüğünde sayılmak üzere kanun vazmı is* 
temektedir.

Kanun teklifi mahiyetinde olan d ilc in  ka
bul edilmemesine karar verildi.

Katot No. Kjarar tarihi

596 29-X I . 1939
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oturdukları yer
310 I Süreyya Dalbay.
327 Maarif idaresi sicil 

; memuru.
Bursa.

Hususî idarede geçen hizmeti müddetinin te- 
kaüdlüğünde hesab edilmesi için kanun vazını 
istemektedir.

Kanun teklifi mahiyetinde olan dileğin kabul 
edilmemesine karar verildi.

"Karar No. Karar tarihi

597 2 9 -X I-,1939

Beis 
Giresun 

Gl. t. Sökmen

M. M.
Ordu

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir Bolu Çorum
H. Karan L. Oören N. Kayaalp

Kırşehir 
Dr. Y. Z. Somer

Niğde Samsun
N. Erem N. Fırat

Sinob Sivas Tokad
î. C. Aliş Gl. A. ö. Erdemğü M. Develi

Van 
Münib Boya

T, B. M. M, MüOHum
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8L
4463
4708

oturdukları yer 
Emin Okan.
Ali Kayaoğullann- 
dan.
Sinanbey mahallesin
de Kamer soka^nda. 
İnegöl.

Malûlen tekaüdlüğü- 
nün temini.

1085
1137

Hüseyin Avni Yar
dımcı.
Baş mahallesinde. 
Malûlen mütekaid ta
bur hesab memuru 
AnkaralI.
Avanos.

Beşinci dereceden te- 
kaüdlüğünün icra 
edilmemesinden şikâ
yet.

Umunu harbde yaralanarak malûl kalmış ve 
fırka sıhhiye heyetinden aldığı raporu şubesine 
teslim etmiş olduğundan malûlen tekaüdiüğünü 
istemektedir.

liüllî Müdafaadan gelen oevabda vaka zamanı 
na aid r^tpor ve hastane kaydi bulunmadığından 
195 numaralı kanunun tefsiri ve Büyük Millet 
Meclisinin 1004 saydı kararma tevfikan dileğin 
yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Kanuna istinaden vekâletin verdiği cevab üze
rine kanaat etmediği surette dilek sahibinin kazaî 
mercilere müracat etmesi iktiza ederken bu kanu
nî yolun ihmal edildiği anlaşıldığından encümen
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rild i

Karar No. Karar tarihi

598 29 - XI -1939

1333 de malûlen mütekaid iken millî mûcadcIede 
istihdam kılındıktan sonra tekrar t ^ ü d e  irca 
kılmmış ise de hastahğınm vaziyetine göre be
şinci dereceden tekaüdiüğünün icra edilmemesin
den şikâyet edilmektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan hâdise hakkında 
salâhiyeti! Askerî temyiz mahkemesine müracat 
etmesi iktiza eden dilek sahibinin Büyük Millet 
Meclisine karşı sebkeden dileği üzerine bir mua
mele yapılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

599 29 - XI -1939
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Arif Oğuzhan. 
Sürsürü köyünde mu
kim.
Seyhan üçüncü eski
komiseri
Klâzığ.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Rüşvet suçundan 
maiıkumij^etini ikmal 
ile memnu haklarının 
iadesine karar aldığı 
halde memuriyetine 
iade edilmpdiği^ıden 
şikâyet.

541
567

4807
'5141

Celâl Akça.
Şifa yokuşu 17 nu
marada malûl polis. 
Eyüb - tatanbal.

Vazife başında ayak
lan donarak kangren 
olduğundan ve kesil
diğinden malûliyet 
maaşı v e r i l H .

Rüşvet suçundan dolayı mahkûm edilmiş ve 
mahkûmiyetini çekmiş ve mahallî ağır ceza mah
kemesinden aldığı ilâmla haklarının iadesine 
rar verilmiş olmasına rağmen Dahiliye vekâleti 
müdürler encümenince hakkında ittihaz olunan 
kayid terkini kararının Devlet şûrasmca refe- 
dilmeden memuriyetine iade edilemiyeceği kendi
sine bildirilmiş ve Büyük Millet Meclisine vaki 
müracaatı üzerine de hakkında yapılan muame
lede bir haksızlık görülemediğinden dileğinin 
reddine 21 - IV - 1939 t^ihinde 35 sayı altında 
karar verilmiş olmakla keyfiyetin memnu hakla
rın iadesi mevzu üzerinden tedkikı ile memuriye
tinin Heyeti Umumiyede iadesine karar verilme
si istenmiştir.

Zabıta memuru olan müstedi hakkında bah
sedilen şekilde muamele yapılmış ve encümence 
de evvelce dileğinin reddine karar verildiği gö
rülmüştür. Müdürler encümeninde hakkında ve
rilen karann refi suretile tekrar zabıta meslekine 
avdetine kanunen imkân olmadığına dair olan en
cümen kararının gerek tekrar encümende ve gerek 
Umumî Heyette tedkikine kanunen imkân bulun
mamış olduğundan başka memuriyetlere talib ol
mak hakkı mahfuz olan müstedinin eski memu
riyetine iadesi hakkmdaki dileğinin dinlenmesi
ne mesağ olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

600 29- X I -1939

Bir polis neferi olduğunu ve 1929 senesinde 
Şişhanede bir takım şerirlerle müsademe ederek 
yaralandığını ve takdir ve taltif edilerek mo- 
törlü mürettebat meyanma ftlındTğmT ve bir 
kr^ mevsiminde ayaklarmm donarak kangren 
olduğunu ve her iki bacağmm kesilerek malûl 
kaldığından kendisine tekaüdiye veya malû
liyet maaşı bağlanarak kendisinin ve ailesinin 
hayatmm kurtanimasmı istemektedir.

Bu istida üzerine Dahiliye vekâletinden alı
nan oevabda :

Mumaileyhin malûliyet raporlarının Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletine gönderildiğini ve 
vekâleti müşarünileyhaca yapılan tedkikat neti
cesinde malûliyeti bünyevî addolunarak tekaüd
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kanununun 43 ncü maddesi mucibince vazife ha
rici maluliyete temas ettirilerek hizmet müd
detine tekabül eden 312 lira tazminat tahakkuk 
Pttirilerek tesviye kılındığı ve dilek sahibinin va
zifeden doğma malûl olduğu hakkında vukubulan 
müteaddid müracaatları ve bu yoldaki rapor
ları Dahiliye vekâletinin de müzaheretile Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekâletince yeniden ted- 
kik edilmek üzere tekrar gönderilmiş ise de alı
nan karşılıkta : (Vazife icabı soğukta bulun
mak, u/un müddet ayakta durmak, yorgunluk 
bu hastalığın uyanmasında esbabı müheyyie 
olduğunun raporda zikredilmekte ve bu husu
sun tstanbul emniyet müdürlüğü baştabibliğin- 
den verilmiş 5 - XI - 1935 tarih ve 4600 sayılı 
raporda da yine esbabı müheyyienin kendisinde 
gizli olan bünyevî istidadın zuhuruna sebebiyet 
verdiği bildirilmekte ise de müheyyi sebebler 
mucib sebebden addedilemeyeceğinden evvelce 
verilen kararın tebdiline imkân olmadığının) 
bildirildiği işar kılınmakta ve üşera ile müca
delede yaralanan ve istihdam edildiği müddetçe 
dürüst bir memur olan ve bu gün ayaklarından 
mahrum bulunan bu eski memurun merhamete 
şayan durumuna karşı yukarıda izah edilen se- 
beb dolayısile maaş bağlanamadığı bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü :
Cereyan eden muameleye göre dilek sahibinin 

kanunen terfihi için azamî müzaherette bulunan 
alâkadar mercilerin en son tatbik ettikleri mu
amelenin, kanuna mutabık olduğu ve esasen di
lek sahibi de bu noktada bir şikâyette İMilun- 
madığı anlaşılmış ve dileğin mazmununa göre 
hal ve vaziyetinin icabı kendisine yardım yapıl
ması istendiğine binaen bu nokta üzerinde encü
menin bir muamele yapmasma imkân olmadığı
na karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

601 29-X I -1939
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335
”317

4869
5208

4045
4263

Selvev Ccvhertaş, 
Yusuf kızı.
Karsantı nahij’osiniiı 
Po.syabasjıı köyünde 
yaylada da mukim. 
KaraisalI.

Maliytvf' isteırik'R co- 
zanın talısil edilme
mesi.

Memed Riza Merbut. 
Kördı-re S. No. 40 
liiza Karaîıakcı evin
de emekli yarbay. j 
Kızdtoprak - İstanbul, j

Malûlen tekaüd olu
narak derecesinin ta
yini.

Nefise.
Şelıid Mustafa ve Hü
seyin anası.
Paşabey mahallesin
den,
Sivas.

Vefat eden oğlundan, 
kendisine maaş ve ik
ramiye verilmesi.

250 baş koyununun 1933 yılı ağnam vergisi 
için köy muhtarına kayid yaptırdığı halde vazi
fesini suiistimal eden muhtar hakkında yapılan, 
takibatın affe uğraması üzerine Mâliyece aley
hinde 400 liranın cezaen tahsili cihetine gidilmiş 
ve hâdisede müruru zaman olduğundan bahset
miş ise de dinletememiş ve açtığı dava derdesti 
rüyet bulunmuş olduğundan paranm iadesini iste
mektedir.

Maliye tarafından yapılan icraî takibatın 
kanıma muhalefeti hakkmda kanunî yollara 
müracat zarureti olduğundan Encümence yapı
lacak muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

602 29 - XI -1939

Gözlerindeki anzadan dolayı tekaüdiüğü ic
ra kılınmış ise de malûlen tekaüd olunarak dere
cesinin tayini istenmektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan Akkerî temyiz 
mahkemesine müracatta muhtar olan dilek sahi
binin dileği üzerine encümende tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 29 - XI -1939

Vefat eden oğlu Hüseyinden kendisine maaş 
ve ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaadan alman cevabda : Hüseyinin 
ihizmeti müddeti bir sene bir ay on üç gün olub 
1683 sayılı kanunun 19 ncu maddesi mucibince 
gedikli küçük zabitlerin tekaüdiükleri için 20 se
ne hizmet müddeti mecburî olduğundan maaş ve 
ikramiye verilmesine imkân olmadığı bildh*ilmek- 
tedir.

Vekaletin bu cevabma kanaat etmediği takdir
de kazaî mercilere müracaat hakkı derkâr iken 
kanunî yolu ihmal ile Yüksek Meclise müracaat 
eden dilek sahibmin dileği üzerine bir muamele 
ifasma imkân olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

604 29 - XI -1939



&Îİes

3419
3591

4470

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hüseyin Çelikel. 
Canıkabuş mahalle
sinden . Ahmedoğlu 
Nalband ustası. 
Silifke.

4716
Kâmil Var. 
ön  yüzbaşı Dördün
cü Kor Nakliye ta
buru Oto. Bölük ko
mutanı.
Eyki.9ehir.

Arzuhal hulâsası

Geçinemedîğlnden ken
disine maddeten yar
dım yapılması.

Nfesbının tashihi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Hayvan hastanesinde emekliden muvazzafa 
nakil ile istihdam edilmiş ve terhis kılınmış ise 
de geçinemediğinden kendisine maddeten yar
dım yapılmasını istemektedir.

Kanunen ihlâl edilmiş bir hak mevzuu olmı- 
yan dilek üzerine yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karatt* No. Karar tarihi

605 29 - XI -1939

Kıdetmen terfi hakkr varken 400 sayılı kanun
la terfi ettirilmiç olduğundan nasbinin tashihini 
istemektedir.

3410 sayılı kanun mucibince bu kabîl dilekle
rin Askerî Temyiz mahkemesinde bakılması za
rurî olduğundan salâhiyetsizlik bakımından dile
ğinin reddine karar verildi.

Karaa* No. Karar tarihi

606 2 9 -X I -1939

Reis 
Giresun 

îh.'iftn. Sökmen

M. M. Kâtib
Samsun Balıkesir Bolu Çorum
M. Ulaş Hayrettin Karan L. Gören N. Kayaalp

Kırşeliir Niğde
Dr. y. Ziya Homer N. Erem

Samsun Sinob Sivas Tokad
N. Fırat Cemal Aliş Gl. A. ö. Erdemgil M. Develi

Van 
\fiinib Hoifn
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer _ _

flftiPİde ve kızı Mer- ! Şehid murislerinden 
yom. , maaş bağlanması.
Karjçaoğullarmdşn A -; 
li karısı ve kızı. i 
^abanözü nahiyesinin ,
Küçük yakalı köyün
den.
Çankın.

4212 j Haşmet Eryeten. 
4437 I Yollan Mali-

yei muhasebe dairesi 
mubasiblerinden. 
.Nnkara.

Devlet demiryolları 
tekaüd sandığı hesa
bına evvelki memuri- 
yetlerinin de hesaba 
katılması ve yahnd 
aidat kesilmemesi.

3462 ! Süleyman Bireku*.
3642* Şarkışla ilçesinin E- i

ğerci köyü halkı na-
mraa Muhtar. !
Sivas. i

!

i
3181 Bekir Yılmaz.
"^48 Oğuz mahallesi. Muş

tu sokak 23 No. da
4354 eski Çorum icra me
4589 muru muavini.

Samanpazarı - Ankara.

Köy okulunun bpş 
sınflı yapılması.

I -
Müdafaası alınmadan 
memuriyetten ihraç 
edildiğinden şikâyet.

Şehid murislerinden maaş bağlanmasını iste
mektedirler.

Yapılan tahkikatta Hamidenin kocaya gitmesi 
sebebile maaş bağlanamıyacagı, kızı Meryem in 25 
yaşını doldurduğu tarihe kadar istihkakı ödendi
ği anlaşılmıştır.

Encümence yapılacak başka bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

607 30 - XI -1939
Şimdiye kadar geçen maaşlı ve ücretli Devlet 

hizmetlerinin üzerine zamimeten halen tekaüd 
aidatına tâbi D. D. yollan tekaüd sandığı he
sabına evvelki memuriyetlerinin de hesaba katıl
masını veyahud aidat kesilmemesini istemektedir.

Hakkında tatbik edilen muamelenin dileği 
dairesinde düzeltilmesi şeklindeki iddianın 
kanunî mercilerce halli iktiza edeceğinden hâ
dise hakkında encümence karar ittihazına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

608 30 - XI -1939
Köy okulunun beş sınıflı olması temenni edil

mektedir.
Maarif vekâletince dileğin yerine getirilmiş 

olduğu anlaşılmakla encümence esasen bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

609 30 - XI -1939

Ar ve hayaya mugayir hareketten dolayı me
muriyetten ihraç edilmiş ise de müdafaası alın
madan verilen kararm adalete muvafık bulun
maması sebebile refini istemektedir.

Yapılan tahkikatta : kanun dairesinde ihraç 
muamelesinin yapıldığı ve Temyiz mahkemesin
den tasdik kılmdığı bildirildiğinden kanun yo
luna müracaattan başka dilek sahibinin dileği 
üzerine encümence bir muamele yapılmasına im
kân olmad ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

610 30-X I -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

67
9Ö5"

Rifat ve arkadaşlan. 
Karapınar nahiyesin
de.
Grebene muhacirle
rinden.
Aydın.

Enırullah Askeroğlu. 
Döşeme mahallesinde 
131 nci S. fırıncı îs- 
mailin evinin yanın
da.

Erzurum mültecile
rinden.
Adana.

Samih Kopdağı'.
5345 Gürcü kapısı cami 

! s. No. 7 
I  Erzurum.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Arsalarının belediye
ce ellerinden alındı
ğından şikâyet.

İskânına karar veril
miş olmasına rağmen 
bu karann tatbik 
edilmediğinden şikâ- 
yet.

Dedesinin vakfı mü- 
evellisi olduğu halde 

Evkaf müdürlüğün
ce intifa hakkı tanın
madığından şikâyet.

Grebene muhacirlerinden olub Karapınar 
nahiyesine iskân edildikleri halde arsalarının 
belediyece ellerinden almdığnıdan şikâyet edil
mektedir.

Yapılan tahkikatta : belediyece usulen istim
lâk muamelesine tevessül edilmiş olduğu anla
şılmakla dilek sahihleri bir haksızlık gördükleri 
surette istimlâk muamelesi üzerine mevzu usul 
dairesinde kanun yollarına müracaat edebile
ceklerinden Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

■ Karar No. Karar tarihi

611 30-X T -1939
Erzurum muhacirlerinden olub iskânına ka

rar verilmiş olmasına rağmen bu kararın tatbik 
edilmemesinden şikâyet eylemektedir.

Yapılan tahkikatta : iskânına karar verilmiş 
olmasına rağmen kendisine emval tahsis edile
memiş ve işgal ettiği bina Hükümete aid olma
yıp bir şahsa aidiyeti anlaşılmış ve borçlanma 
suretile kendisine verilebilecek arsayı da kabul 
etmemiş Devlet şûrasına açtığı dava da netice
lenmemiş olduğu anlaşılmıştır.

Cereyanı muameleye göre Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

612 30- X I -1939
Dedesinin vakfı mütevellisi olduğu halde ev

kaf müdürlüğünce intifa hakkı tanınmadığı ve 
mahkemede dayasmm neticesine kadar maruz 
kalacağı sefaletten kurtarılmasını istemektedii*. 
Vakıflar umum müdürlüğünden alınan cevabda: 

Dilek sahibinin vakfiyeye göre intifa hakkı 
mahfuz olmakla müracaatında dileğinin kanun 
dairesinde isaf edileceği bildirilmektedir.

Vakıflar müdürlüğünden kanunî haklaman 
teslim edileceği sarahaten bildirilmekte olması
na ve aksi halde kazaî mercilere müracaatla ih- 
kakz hak imkânı bulunmasına binaen encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

613 30-X I -1939
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Arzuhal verenle- 
^ rin adı, sam ve 

oturdukları yer
Muhtar Atalay. 
Temiziş yazı evinde 
eski Eğirdir tapu 
memuru, 
tsparta.

Fazlı Atakay.
Hacı İsmail mahalle
sinde müsteciren mu
kim Manastır muha
cirlerinden.
Balıkesir.

Arzuhal hulâsası

Hakkındaki tasfiye 
kararının kaldınlma- 
sı.

Kasım Tarm. ' f'akülteye leylî mec-
Tarih dil coğrafya | cani kaydedilmesi, 
fakültesinde Arkeo- |
loji branşında 437 I
numaralı. |
Ankara.

Hulûsi SeyhaiL 
Vakıflar müdürü. 
Bursa.

Divanı muhasebatça 
verilen karara karşı 
vaki itirazının müru
ru zaman cihetinden 
reddine dair sadır 
olan İmrftnn ortadan 
kaldırılması.

Kendisine iskân yolu 
ile verilen mallann 
istirdadına gidildi
ğinden şikâyet.

Encümen karaı ı vc ne sebebden verildiği

Hakkındaki tasfiye kararının yolsuzluğundan 
bâhis şikâyetinin tekrarile bu kararın kaldırıl
masını istemektedir.

Hâdise hakkında 9 - 1 -1939 tarihinde 1815 
sayı altında karar verilmiş olduğundan yeniden 
karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

614 30 - XI - 193‘)

Yugoslavyadan ana vatana gelmiş ve Balıke- 
sirde nüfusa kaydile adiyen iskân kılınmış olma
sına rağmen Sıhhat vekâletinin bir emrile zama
nında müracaat edilmediğinden hakkında iskân 
bakımından muamele yapılamıyacağı ve verilen 
mallarm istirdadına gidildiğinden şikâyet edil
mektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında verilen emvalde müstedinin vazıülyed ol
duğunu ve 2510 sayılı kanunun 39 ıjcu maddesine 
tevfikan borçlanma muamelesi yapılmış ve temlik 
muamelesi de derdesti ikmal bulunduğu bildiril
miş olduğundan encümence yapılacak bir mua- 
me olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

615 30 - XI -1939

Fakültede leylî meccani kaydedilmesini iste
mektedir.

Maarif vekâletinin cevabında' kadronun mü- 
said olmadığı bildirilmektedir.

Esasen encümence yapılacak bir muamele ol- 
nadığına karar verildi.

Kara'r No. Karar tarihi

616 30- X I -1939

Adana Vakıflar müdürlüğünün 1932 malî 
yılı hesabından mikdarı muayyen mebaliğin ken
disinden tazminen tahsiline dair Divanı muhase
batça verilen karara* karşı vaki itirazının müru
ru zaman cihetinden reddine dair sadır olan ka
rarın ortadan kaldırılmaisr istenmektedir.

Yapılan tahkikat: bu mesele üzerine kanunî 
yollara baş vurulduğu anlaşılmıştır.

Divanca kazaî mahiyette verilen kararın en-
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Hakikında yapılşn taidıbat sontmâa maldiAıııi* 
yetine karar yerilmiş ise de muİıak^&Mİni yapan 
Erzurum hâkinüerilİe Cumhuriyet mMdeiumeıum- 
8İ ve hapi^ane mûdüHi ve ba4İk&tî >âen füdyet iİe 
b«lüar hakkmda kşniiuî muamelenin icras^  is
temektedir.

AdHyeden alinan [cevaba ^ re yaptmlaıı tak-̂  
U M  86iİ«W4*̂  ^ tğ ıM tı m  ta M M c. etM»-
i m  v » m u m  hoâka iâk iii^sâsm  
^mUfmâ. büdirilmekiv ¥ m a ^
mebni fiA^eİa» İm iş 3ıd#aı&
mıânde y a p ıla t  bir muamele. oheaıâığtiMi İhhüm̂ 
verildi

Karar No. Karar
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Plâatüv Al-
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tgaaMttf

618 80 . X I -  4IM

]rA«aMmfn
« S t i t o l U b *  M İ

Tapılan tafakmi|tta bâdkenin idaretflıi faıtUi 
mümfeûn ölmadığ^^aıi aUUradar mahkenı^e int^ 
racaat edifaniş oMufc anlaşıtaitştır.

Esasen mahlcem|Bye aid oian bu iş hai|kmda 
Emeümenee bir kaı^r ittihaKâla mahal oiıâaât- 
ğniA karar verildi. '

Karar No. Kar«r tarihi

îm aıîı•,.«Knti;Xt liil. Ti»,'.- - - «yd l OOnVVMSTHKieil Knrul|e
M im  -

61» XI - 1999

i^  lmralı eesa ev lerin^ b ^ e  
to^toİ& eİİediE ^

Inb evM <dmadi|[̂  furicettedadir.
yapıladık bir muam^e <^fl|a<^- 

ııa lira r verildi
£[iarar No. KAtrar taı4hi 

W  8 0 0 a . J W
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smu ve 
Oturdukları yer 

H. Avni Qzan ve ar- ■. 
kadaşlan.
înhisadar memurla»>
rmdan.
tzmir..

Arzuhal hulâsâsı

Hak&ında 328 
nun tatbiki.

t ■

J05 Hüsnün Akfehirlioğ- 
l î î ” ia  icftsaevîı̂ e jnahr 

• ■ |:fcûwu;
1X16 I Maliye tahsil ffvketi
^234! eslfi :?e«»dan.. 

Kütahva.
m

- 'm

film di Derman, 
lii^^astro 8şsaşm4<ui- 

•iÖdfaı^r

1179

, ,.5.4*—»
4 m fİİE 'oirat

Hakkpıda v.erüeşpL .ha
talı .hükmün iptı^ile 
yaûden mphfâBô e- 
sinin içran.

Tapu memurlukların
da a id atla 'ge^  on 
Senelik hizmet .müd
detinin t^ ttd lû k  
'tt'ftddetîne • ilâvesi;

s ------=u-------

inhisarlar hizmetine girmeden evvel m aa^ 
Devlet hizmetinde on beş yıldan fazla emekleri 
olduğundan haklarmda 3028 sayılı kanunun tat
bikim istemektedir.

Tapılan tahkikatta mûstedilerin dilekleri da
iresinde 6 - VI - 1938 tarihinde ittihaz olunan 
lOŞ  ̂sayık MeeUf̂  iĵ ararmm tatbilç, edihaüş oldu
ğu, anİaşılınakla jâ p d ı^ ^  bir. muamele, k^lioış- 
ii|]^ o k ln ğ w  karair y erj^

Karâr Nq. . Karar tarilû

621 30-X I . 1939

Hjakkmda Verilen hatalı hükmün iptalile ye
niden muhakemesinin iorasmı tıdebden ibarettir.

Tüks^ Meelisin 311 sayılı ktoanna tevfikan 
mahkemeden sadır olan bir ilâm üzerine encüme- 
nimizee hir muamele ifasma mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar (tarihi

622 30 - XI - 1939

onTapu memurluklannda aidatla geçen 
s^ H k   ̂mftddetinin tekaüdiük
d^ıââe iİâveidtti <kabul eden 
tarihHr kamu^ râğıneb 1 'hazink rlSfao ta 
rihl^riııdea itibaren ıp er i^  mer̂ kiînıe yeni 
t^ka^pBk İQiWpnda^^İ^ 
mış o ld u $«^ ^  , l)u hakkm yeniden ühyasmı is
temektedir.

Yeni bir kanun vazı mahiyetinde olan dilek 
hatömda encümence bir muamele yapılamayaca
ğına karar verildi.

Karar No. Karar ta ı^ i

623 30 - XI - 1939

tki ;1araavud/̂ tanifın* 
. t^ v ^  . olundu- 

ğ u ^ ^  şikfyet. '

lia  aı^Tud jtiur tecavüze' u&adığm- 
dân pMy^tN^a^&ktedir. •

^ T â p ı^ 'ltıil^ fttU ^ ^  ta Ğ b ^
I edildiği bildiriİidaâdto ve iSahk<ânâfm,,^
I sele için encümenimizde tedkikat iı^iİ^nA 
j olmadığına karar verildi. *

Kftnr No. Karar tarihi

30 - XI - İ939
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Arsnâıal verenle
rin aidi, ve 
oturdukları yer

Azsnıbal. imlâsası | Jb^ümen kararı ve ne sebe^ı\.V|3rı|^ıfi

4]l23
6925

3246

Haşan Biza. 
lııiıîsaıiar • müstal^ 
müdürlüğü ftafeış şo* 
besi muhasibi 
Aftvin.*

Tuz, inhisarmdan a- 
çdrta Jsaldığı müddete 
aid rnaaşmm Yeril
mesi.

Memed Ali l*uıiQaI. tmarh iad&smda is- 
ClaİKta Yağkapımz .A- '̂kân ve topmklandt-
ral̂ 'ÎMiyyidm S. No. 
36 kahvede.
İstanbul.

nlmalarmm temini.

, 1'

2306 I Kfimal InâL 
Z42^  \ Haseki cm M  a\lu- 

şunda 65. evde. 
İskân dairesi 
menKorlannâaiL 
IstaabuL

Tekaüd maaşmm ar- 
<ti37ilma8L

. TtU inhisardan açıkta kalıfj^ ı̂ üddete* ,a;itd 
m a^nm  verilçı^sini ist^ajşktedir,

Yapılan, tahk^tta istihkakının ^lea^iği bil
dirilmekte, maamafih bu gibi hukuku adiyenin 
istihsali İQİn kanunî mercilere müracaat zarurî 
olup encümence bir karar ittihazına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

625 30-X I-1939

54 evde 324 nüfustan mürekkeb aile efradı
nın yersiz ve topraksız bulunması yüzünden Im- 
ralı adasma iskân ve topraklandn*ılması isten
mektedir.

Yapılan tahkikatta İmralı adasmda umumî 
ceza evi kurulduğundan burada iskân imkânı 
yolna da Erdek kazası dahilinde'PıtsaUhian âdfl- 
smm Harmanlar köyünde icdâUılan tenâib ̂ edil
miş olmasma rağmen tahsis edilen ara'zfnin ken
dilerine kâfi gelmiyeceğinden b asile  vaki tek  ̂
lifi kabul etmedikleri ve fakat Akdeniz ve Ege 
sahillennde toprağı kâfi gelecek her hangi bir 
yere noterlikten tasdikli taahhüdname vermek 
şartile iskân edilebilecekleri anlaşılmış olup di
lek sahihlerinin alâkadar mercilere müracaatta 
muhtar olmak üzere encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar veı^di.

Karar No, Karar tarihi

626 30-X I-1939

İstiklâl h arb in d i filî hizmetleri s<jb^tti|^- 
4en tek^d maaçmm arttznlmasmı isteın^Etedir.

Taptlşn tahkikat ve İhvanı muhas(^ |̂ıu% alı
nan cevabda dileğin yerâıe ğetirilmeBİ ünîdUn ol
madı^ bildirilmektedir.

Kanunî ve kazaî mereice varid 
di]^:ha^^da en«üıne^ bir muame^'j^p^ııa- 
sma imkân olmadığına karar verildi.

Karar Me. Karar tarihi

- XI -1939
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Arssuhai veTenle- 
ve 

<?^arduklan yer
9 ^  m m ,
KadastM^
W İ A .

Arzuhal hulâsası

ffiüMTI v«Usi ha^. 
İmİB kaıumt t«M- 

jrApdm^iiı.

i

#?6.
ineı.

FAİkMİNn.
Ornfcim . MalehMİHI. 
ruoaı -»nmtuf^

f

1
-ı-

ja o e a m it t  i M i ^  m ^ m ş ^ h e k â m  v « r U i^ l

Ç^rnm  tem  müdürü ij|p6Qi ¥ il|i 
m a siîiA A ıld ^ iç le ft
d tt q«bj|WI<^e*de gari^ndlŞ^ İN l^ t 
kartulmatma njpifn |»e «»eattlî et der-
uhde eyleyen valiniyı gayri kanunî .1̂  Yİvdanî ha
reketlerinin kaamıî; âkibetlerininftvt9'yini lı̂ kkm> 
daki şMyetinin enfûmende yanlış telâikki ile kâ  
rara bağlanmaamdyı dolayı bunun düzeltilmesi
ni istemektedir.

H&dise hakkmdı̂  encümende 16 - 1 • 1^9 ta
rihinde 1845 sayı a|tnıda birinci ve 19 - VI -1939 
tarih ve 300 sayı al^da ikinci karar veril̂ ûş ol- 
4py);pdjuı y ^ d e n  kan^  it^^9^f mal̂ %l

tu*^i

628 - % î -1989

Dilekçede orman idaresinde memuriyeti mes- 
buk olduğundan münhal bir memuriyete tayini
ni istemektendir.

^raat vekâletimden gelen cevabda kendisinin 
on 1 ^  maaşla Boyabat kazası üçüncü sıpıf or> 
man mesaha memurluğuna tayin kılmd^ğı ve 
talebi Üzerine 80 •! İÜ • 1939 tarihinde Sinob 
merkez smrf 3 ormşn mesaha memurluğuna na,k- 
ledilmif olduğu bildirildiğinden esasen encümen
ce tedk^e m evki‘ü^kÛ etmiyecek olan bu dilek, 
hakkmda tayini n^m eleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

629 4.X II-1939

'"'i
Balıkesir ^Bâiritesir : Bolu |?orv»ft 

Feye* Sozener ff. Karan tı,BS^«n NM/H Ha/yaalp

-m.
*HNİ6li B m ta n  ^ o b  4l#«s

- Jf. Fvrtâ I  demd AUf A, öe, Srdentffü

Van • 
İf. Bo^a
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^ j Arauhal verenle- 
g.jİ i rin adı, Sîiuı ve 

_p- : oturdukları yer 
_716 i AU ArifoğİTL 
762 i Kurgün köyünde 

I i^yn^ıkoıoğollanıı- 
1844 i dan.
1951, Çankırı.

Hüseyin Yalt. 
Belediye zâbıta me
muru ve altmcı dere
ce harb mf^ûlü ge
dikli erbaşı Alioğlu. 
Bursa.

Esad İşık. 
Refahiye ilçesinde. 
Erzincan.

Arzuhal aulâsası

Sakatlık maaşı bağ- 
lanmasL

Malûliyet maaşının 
kesilmemesi.

Altı kıta ilâmile mü
badil eşhas zimmetin
deki 1770 lira matlu

bunun bu eşhasm gay- 
rimenkullerinden is

tifası.

mm

Encümen kararı ve ne sebebden verilditi

Harbi umumide gözünden malûl olduğundan 
malûlen tekaüd maaşı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda gözünden 
sakat kaldığı hakkında Devlet şûrasınca karar 
verilmiş ve beşinci dereceden tekaüd muamelesi 
icra' edilmiş ve Divanı muhasebatça da muamele
sinin derdesti ikmal olduğu bildirilmiştir.

Kanunî mercilerde muamelenin ikmal edilece-. 
ğine ve kanuna muhalif bir hareketten dolayı şi-‘ 
kâyet edilmediğine binaen encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Kara*r No. Karar tarihi

630 4 - X II - 1939

Dilek sahibi belediye zabıta memurlu^nda 
istihdam edildiğinden ve üeret aldığından malû
liyet maaşı Hâzinece kesilmiş ise de iadedni i»t^ 
mektedir.

Yapılan tahkikatta 1932 tarihli muvazenei 
umumiye kanununun 21 nci maddesine tevfikan 
mauûllyet maaşının kesildiği ve bu hâdise hak
kında encümenin 11 - V - 1938 tarih ve 16Ş4 İ8a- 
yıh kararı sadır olduğu anlaşılmakla dileğinin 
yerine getirilmesine ve yeniden karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Kara*r No. Karar tarihi

631 4 - X II - 1939

Elindeki ilâmlarla mübadeleye tâbi e^as zim
metindeki alacağının Maliye Hazinesince ödenme
mesinden veya bu şahısların gayrimenkul malları- 
nm satılmasına müsaade edilmem^inden şikâyet 
eylemektedir.

Yapılan tahkikat ve tedMkat sonunda: Nakle
dilen eşhasa aid hukuk ve vecaibin Hükümete in
tikal etmesi esası kabul edibniş ise de bu veca
ibin Hâzinece sureti ifası; mutlak olarak ka
bul edilmiş olmayıp 791 sayılı kanunun üçüjneü 
maddesinde tasrih kılındığı üzere mübadele 
edilmiş şahıslarm satdmış emvalinin cari hesab- 
iannda kaydedilen matlublarmdan ödenmesi ve 
bir tasfiye esası ş ^ n d e  kanimi kayl^erle mu- 
kayyed olarak kabul eâibniş dmasma ve Jıattâ
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Arzuhal verenle-, 
rin âdı, sanı ve Arzuhal hulâsaısı Encümen kararı ve ue sebebdeiı verildi|;i 
oturduldan  yer

bu 'ŞafaMflarîn gaypİBaenkul mallara'flîSffjkiyey» ge
len mübadilleri» MiâkakâBmto/kûrşılık ıtutularak 
eski maliklerinin borçları (için satıinaıasma kanu
nen müsaade olunmamasına mebni tebdil .edilmiş̂  
olan bu şahısların cari hesablarmda bir  ̂alaoaklıı- 
n  yoksa Hükümetin bu borcu ödememek husu
sundaki hareketinde kanuna muhalif bir cihet 
görülemediğinden arzuiıal sahibinin dileğinin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

632 4 - X I I -1939

Reis
'"öteBstm

M. M. 
Ordu

'Sökmen H. Şarlan

Kâtib
Samsun Amasya Balıkesir Bolu
M. Ulaş t. Hakkı Mumcu Feyzi Sözener Lûtfi'Gören

'B u n a  Çorum Kırşehir Kocaeli Niğde
M.F. Oerçeker N. Kayaalp Dr. Yusuf Somer t. Tolon N’. Erem

Ordu 
Dr. Vehbi Demir

Samsun Sinob Sivas Tokad
N. Ftrat t. Cemul Alış Akif öz. Erdemgil M. Develi

Van
M. Baya



Derre : VI —. — -  _  ^ tçüm» : 1
T. B. M. M.

A R Z U H A L  ' E N C Ü M E N İ

H A F T A  UIK KARAR CEDVEL. I

— ^ Sayı : 15

17-1-1940  Çarşamba

e.
Arzuhal vcrenle-

ğ  i rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebebden verildiği
i oturdukları yer , ^

4850 ' Fazlı. Raşidt^hı. ' Maluliyet maaşı bağ- İstiklâl harbinde eşkiya takibinde sakat kal- 
5188 Akyazı nahiyesinde.* lannıası. dığından malûliyet maaşının bağlanmasını iste-

Kuzluk k<»yündon. mektedir.
A<lapazarı. Millî Müdafaadan alman cevabda: îddia tev-

i sik edilemediğinden isaf edilemediği bildiril
mektedir.

I  Vekâletin muamelesinde isabetsizlik görül-
j düğü surette kanunî ve kazaî mercilere müra-
I «aat hakkı derkâr olan dilek sahibinin bu dileği

üzerine Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

633 4 -X I I -1939

1661 İbrahim Memedoğlu. ; Malûliyet maaşı tah- Malûliyet maaşmın tahsisinin tesrii isten- 
1751 Meyveci Abdi Sel- ı sisi. | mektedir.

' i Millî Müdafaanın cevabında ; matlubun i s i s r f
j ^‘iJihli. : kılmdığı bildirilmektedir.
! Tedkikı encümene aid olmayan bu iş hakkın

da bir karar ittihazına mahal olmadığma karar 
I verildi.

i !  '  KArar No. Karar tarihi

I j _ ^ -X n -1939

•>21 ,̂ Nurettin Peker. Askerî hizmetinin j Dilekçede >askerlikte geçen hizmet müddeti-
5586 ' Ho^alay nahiyesi m ü-, mülkî hizmete eklen-! nin mülkiyedeki hizmet müddetine eklenmesi is- 

, dürü. mesi. temnektedir.
; Millî Müdafaa vekâletinin cevabında talebi-

' nin isafma kanunen imkân olmadığı bildiril- 
I mektedir.

Dilek sahibinin alâkadar kazaî mercilere 
müracaat hakkı derkâr olmakla encümenimizce



'3 Arzuhal verenle- ' 
f  jl rin adı, sam ve Arzuhal h u lâ sa s ı | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
^  oturdukları ;^r ^ _ i   ̂ :        

yaprlhcRk muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

()35 4 - XII - 19:{‘

586
613

Halet Sanoğlu. 
İnhisarlar umum mü
dürlüğü nezdindü. 
(jrüınrük ve inhisar
lar V. murakıbı. 
Ankara.

1929 senesinde hak
sız olarak tasfiyeye 
tâbi tutulduğundan 
bu kararın kaldırıl
ması.

Dilek sahibi 929 yılında haksız obırak tasfi
yeye tâbi tutulduğundan bu husustaki kararnv 
refini istemektedir.

Bu gibi kararlar aleyhine müracaat edilecek 
(kanunî merciin ihmali ile yüksek Meclise müo*a- 

caat edildiği anlaşılmakla tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

636 4 - XII - 1939

390H, 
‘4İ‘fi2!

j

5163 i
■5^11

Asmı Küijük ve kar- 1
deşi Cevad, Sunel. i
Kü<^ükoğullarından i
ölü Mustafa Hilmi i
oğlu. ! 

Musalla mahallesinde. 
Taşköprü.

'1

4988
5838

Faik Omeı- Kjzıltuğ. 
Sarayönü No. 40 dük
kânda.
ITrfa.

ölen babalarnıdan 
kendilerine ikramiye 

tekaüdiye veriJ-ve 
mesi.

3527 numaralı af 
kanununun 3 ncü 
maddesinden istifade 
ettirilmesi.

Dilekçede Ziraat bankası memuru iken ölen 
babalarından kendilerine ikramiye ve tekaüdiye 
verilmesi istenmektedir.

Bankadan alman cevabda : yetimlik ve va
rislik cihetinden dilek sahihlerine bankaca bir 
şey verilmesine imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Bu cevab karşısında kendilerini kanunen 
haklı gören dilek sahiblerinin kazaî mercilere 
müracaat haklan derkâr olduğundan Encümen
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

637 4 - XII - 1939

Heyeti mahsusa kararile kesilen askerlik 
nisbetinin iadesi için 3527 sayılı kanundan isti
fade ettirilmesi istenmektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî temyiz 
mafefcemesinde bakılacak olan bu kabil iddialar 
harkkmda encümence bir karar ittiha^na mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

638 4 - XU - 1939



t -

« Arzuhal verenle- 
’ rin adı, sanı ve 

oturdukları yer
Şazimet.
Camiiko})ir Mescid 
sokakta 7 numarada 
asteğmen Momed Şe- 
rafettin validesi, 
îstantml - Kasımpaşa.

fi I
2864
3011

3490 ' 
367^'

Musa.
Göbüloğullarından

flnsatıoglu.
Şal)aTiözü nahiyesi
nin (Gündoğmuş kö
yünde harb malûlü. 
Çamkırı.

638 ; 
6 ^ '

Nafiz Kurfal. 
Bağdad caddesi 80 
mımarada emeTfIi «:e- 
neral,
Samsun.

3646
3848*

Dilo.
Ceza evinde nnalıkûm 
Mazgirdli Saidoğlu. 
Konya.

Arsmhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Şehid oğlundan bü
yük anne.sine bağla
nan maaşm büyük 
annesinin ölümü ile 
kendisine tahsisi.

Malûliyeti sebebi le 
bakiye matlubunun 
verilmesi.

İstiklâl madalyası 
verilmesi, kıdem zam
mının maaşına ilâve 
edilmesi.

Mahkûmiyet 
nm tecili.

eeaısı-

üilek sahibi şehid oğlundan gerek kendisine 
ve gerek büyük annesine bağlanan maaşın bü
yük annenin ölümü ile ona muhassas raaasm ilâ- 
eveten kendisine bağlanmasını istemektedir.

Millî müdafaadan gelen cevabda: Matlubun 
isaf edildiği bildirilmektedir.

Esasen tedkikı encümene aid olmayan bu 
dilek hakkında bir karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

639 4 -X I I -1939

Malûliyeti sebebile bakiye matlûbunun veril
mesinin tesrii istenmektedir.

Millî müdafaanın cevabında, matlubun isaf 
edildiği bildirilmektedir.

Tedkikı encümene aid olmayan hâdise hak
kında karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

640 4 -X n-1939

Dilekçede İstiklâl madalyası verilmesi ve kı
dem zammı ile maaşına ilâve edilmesi istenmek
tedir.

Müddetin geçmesi sebebile madalya verilme
si hakkmdaki dileğin dinlenmesine imkân olma
dığı gibi kıdem zammı hakkındaki dileğinin mer
ciinden ademi kabulü halinde kanunî mercilere 
Hıüracaat hakkı derkâr olduğundan Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

641 4 - X II -1939

Yedi senelik mahkûmiyet cezasının tecilini 
istemektedir.

Bittedkik ayni talebin reddi hakkında en
cümenin 1342 sayılı ve 28 - III -1938 tarihli ka
ran  mevcud olduğundan yeniden tedkikat icra
sına ve karar itasma mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
642 4-XII-J.939



^ 4 -

724
İ56

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduldan  yer
Ahmed Aral. 
Kurtuluş mahallesi 
Yiğidler sokak No, 19 
Sivas.

Arzuhal hulâsaâı Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Muvakkaten kendisi
ne tahsis edilen evin 
borçlanma suretile 
verilmesi.

MuVkkaten kendisine tahsis edilen evin is
tirdadı üzerine Devlet şûrasına açtığı dava aley
hine neticelenmiş ve Arzuhal encümenine vaki 
müracaati bu sebobden dinlenmemiş is(‘ da peri- 
şaniyetten kurtarılması için evin borçlanma su
retile kendisine tahsisi istenmektedir.

Hususî kanunlara göre borçlanma suretile ev 
alabilmek için alâkadar mercilere müracaat edil
mesi icab edeceğinden Encümence t nyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

643 4 - X II -1939

4328 i Abdullah özaltı. 
4562 ! Pınarbaşı mahal le- 

î  sinde Güranlı sokak
■ .No. 16 evde.
I Bursa.

Terfihinin temini. Dilek sahibi içgal esnasında Bursada cası̂ ıs- 
luk suçundan tevkif edilmiş ve bir çok fedakâr
lık ihtiyarile kurtulmuş olduğundan terfihini 
istemektedir.

Bittedkik 2-1-1939 tarihinde 1789 sayı altın
da bu dilek hakkmda encümence karar ittihaz 
edilmiş olduğundan yeniden karar ittihazına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

644 4 -X U - 1939

4816
5 1 ^

Hatice Alij’̂e Sonkur. ' Nisbeti askeriyesi ve
Tepebaşı Tramvay 
caddesi 50 numaralı 
Zaman apartımanı
2 numara.sında otu
ran topçu miralayı 
Tayfur eşi.
İstanbul - Beyoğlu.

tekaüd maaşı kesilen 
kocasından kendisi
ne tekaüd maaşı bağ
lanması.

Nisbeti askeriyesi ve tekaüd maaşı Bursa 
heyeti tedkikıyesince kesilen kocasmdan kendi
sine tekaüd maaşı bağlanmasmı istemektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda : Kocasmın 
nisbeti askeriyesi ve tekaüd maaşı kesilmiş olub 
son çıkan af kanununda dahi bu gibilerin ey
tam ve eramiline maaş tahsisine dair bir kayid 
olmadığı cihetle bir şey yapılamayacağı bildi
rilmektedir.

Netice : vekâletin tatbik ettiği muameleye 
kani olmadığı surette kazaî mercilere müracaat
ta muhtar olan dilek sahibinin dileği üzerine 
Bncümnde tedkikat icrasına ve bir karar ita«rna 
imkân olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

645 4-X n-1939



§ o
£L
4892
52?4

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Mtu*ido Güntürk. 
Salhanede tnönü cad
desinde Asansör kar
şısında 406 numaralı 
('vde ölü önyüzhaşı 
Saffet oşi.
İzmir.

mm

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kocasından kendisi
ne ma«ş bağlanması.

Kocası önyüzbaşı Saffetin, 347 num.aralı ve 
25 eylül 1339 tarihli kanunun birinci maddesi 
mucibince nisbeti askeriyesi katedilmiş ise dc 
mumaileyh 1931 de öldüğünden kendisine maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda 3527 numa
ralı af kanununda bu gibilerin eytam ve erami- 
line maaş bağlanması hakkmda bir hüküm ol
madığından dileğinin yerine getirilmesine im
kân olmadığı büdirilmektedir.

Vekâletin cevabına kanaat edilmediği surette 
Kazal mercilere müracaat hakkı dergâr bulunan 
dilek sahibinin bu dileği üzerine Encümence ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

646 4 - XII - 1939

4872 i  Fatma Vuslat.
52Î2 '̂özto))e Haliid Ziya 

Bey sokak 23 numa
rada mukim, 

i İzmir.

Olü kocasından ken
disine maaş bağlan- 
ıtmsı.

1341 tarihinde vefat eden kocası süvari yüz
başısı Hasanoğlu Memed Rifattan kendisine ma
aş bağlannmsuu istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda 
dilek sahibi 1340 tarihinde kocasından boşanmış 
olduğundan kendisine maaş bağlanamayacağı 
yalnız oğluna maaş bağlandığı bildirilmektedir.

Esasen tedkikı encümene aid olmayan dilek 
üzerine encümende bir karar verilmesine mahal 
olm/adığma karar verildL

Karar No. Karar tarilıi

647 4 - XII - 1939

Memed.
3 201 ' Büyük Hacıbey kö- 

' yünde Mustafaağa- 
' oğullarından Musta- 

faoğlu. İstiklâl harbi 
malûllerinden. 
Çankırı.

Malûliyet maaşının 
})ağlanması.

Malûliyet maaşının biran evvel bağlanması 
isteımıektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda matlûbun 
isaf edildiği bildirilmektedir.

Tedkikı encümene aid olmayan dilek hak
kında bir karar ittihazına mahal olmadığına ka
rar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

648 4 - XII - 1939



f t -
m

4788 i 
■5Î 2Ö'

Arzuhal verenle-!
rin adı, sam ve ' Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer ^ _______ ______  _ ̂  „   ̂ ^

Eski tekaüd kanımile tahsis edilen maaşının 
yeni bir kanunla arttırılmasını istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadı^na kmvn- 
verildi.

Kara*r No. Karar tarihi

A. Rıza Mut. 
Tığpılar mahallesi 
Küçûkasman sokak 
167 sayılı evde piya
de binbaşılığından 
emekli.
Adapazarı.

Tekaüd maaşının art
tırılması.

4868
5^7^

Ahraed timi Tereecr. Silâh kaçakçılığından 
Alay 24 tabur 1 den . mahkûmiyetine ve
emekli önyüzbaşı. 
Venihayat mahallesi 
kale dibinde 8 sayılı 
evde.
Ankara.

askerî nisbetinin ke
silmesine ve tekaüd 
maaşının •verilmeme
sine .dair kararların 
kaldırılması.

649 4 - X II - 1939

Silâh kaçakçılığından dolayı maJıkûmiy<‘tim‘ 
ve askerî nisbetinin kesilmesine ve tekaüd rnaaşı- 
jun verilmemesine dair olan kararların refi için 
Mecliste bir tedkik merciinin tayini veyahud 
Meolisee resen bir kaî’ar ittihazı istenmektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî Temyiz 
mahkemesine müracaatta muhtar olan dilek sahi
binin dileğinin reddine karar verildi.

KaraT No. Karar tarihi

650 4 - XII - 1939

Beis 
Giresun 

î. Sökmen

M. i l .
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Amasj^a 
/, H. Mumcu

Balıkesir Bolu
F. Sözener L. O ören

Bursa Corum Kırşehir
M. F. Gerçeker N. Kayaalp D. Y. Z. Somer

Kocaeli Niğde Ordu
t. Tolon N. Erem Dr. V. Demir

Samsun 
N. Wwat

Sinob Sivas Tokad Van
G. Aliş Ol. A. ö. Erdemgü M. Develi M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

j Salih Turgul. 
i  (Ueııel kurmay nak- 
; liye takımı komutam 

uakliyo teğmeni. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Hakkındaki malıkû- 
nıiyctin affi.

I Millî Müdafaa vekâletinin fcvabında Tedbir
sizlik ve dikkatsizlik yüzündım ü(i erin ölümüne 
ve on sekizinin de ağır veya hafif yaralanma.srna 

I sebebiyet vermek maddesincien doalyr A»kerî 
Temyiz mahkeme,sİ7iden tasdik edilen karaT üze
rine katiyet kesbettiği bildirilmektedir.

Ceza i.'jleri umum müdürile yapılan tedkikat- 
I ta dileğin reddine karar viirildi.
' Kara»r No. Karar tairihi

124 : Avni Vural. | Mahkûmiyet eezası-
130 ' Ceza evinde mevkuf ' nın affi.

I ve mahkûmlar namı- |
na. i
Giresun. I

138
144

Lûtfi Şenerkek. 
Alaca istasyonu ha
reket şefi.
Konya Kreğlisi.

Mahkûmiyetinin affi.

81i)
857*

Memed öztürk. 
Yazıçepni eski öğret-

Cezasının affi.

meni.

4857
5196“

Yenikışla köyünden, 
Boğariıyan.

İbrahim Gülcü.
Ceza evinde mahkûm 
Kandıralı Mustafa- 
oğhı.

Cezasının affi.

651 6 - X II - 1939

Cümhuriyet yıl dönümü münasebetile af is
temektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile ya}>ı- 
lan tedkikatta varid ve musib olmayan dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

652 6 - XII -1939

Tedbirsizlik ve dikkatsizlikten dolayı bir se
ne hapse dair olan mahkûmiyetinin affini iste
mektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile ya
pılan tedkikatta dileğin isafma imkân olmadı
ğından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

653 6 -X I I -1939

Cezasının affi istenmektedir.
Ceza işleri nmum müdürünün huzurile ya

pılan tedkikatta-varid ve musib görülmeyen-di
leğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

654 6-X n-1939

Abdullahı öldürmekten dolayı on beş seneye 
mahkûm edilen ve hüküm katiyet kesbetmiş ise 
de hakkında yapılan şehadet ve garezle hareket 
edildiği için kurtarılmasını istemekte ve ledel- 
istilâm Adliye vekâletinin 21 - I I  - 1939 güm ve 
33 genel ve 17 özel numarîdı teziceresande suçlu
nu ti Temyiz maîhkemeainde şifahî' müdafaejsı ya
pılmak suretile aleyhindeki hükmüa taadik edil-



8 —

a]'
<  I

5642

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
o t o d u M m  y e : ^

Arzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebebden verildî lri

diği ve hükümde adlî bir h»ta bulunmadığı bil
dirilmektedir.

tş düşünüldü: ]\lahkom€ derücatındaîi {çeyi'- 
rok ve bütün müdafaalar usulü ve ka'nun da- 
iresindo serdedilerek sona eren bu cürüm hâdi
sesi üzerine Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma 
t/evfikan yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

655 6 - X II - 1939

5266 Ali Çamuz. ! Cezasının af fi veya
Ceza evinde mahkûm.! meşruten tjıhliyesi. 
Klmalr. '

Cezasrnm affı veya meşruten tahliyesi isten
mektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile yapı
lan tedkikatta af talebinin isafına imkân ulmadı- 
ğma ve ceza müddetini yeni ceza evlerinde (ça
lışarak geçirmemiş olmak itibarile meşruten tah
liye talebinin de yerine getirilmesine kanunen 
imkân olmadığına ka*rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

656 6 - XII - 1939

4981 i Fatma.
533TI Memed ka-

i rısı.
I Sanlar köyünde. 

Gazianteb - Halefti.

Kocasını öldüi’en Ha
şanın idam edilmesi.

461 j İbrahim Tavcı. 
4 8 ^1  Yakub köyünden, 

j Katilden mahkûm. 
I Balıkesir. -

Oğlu Abdullahm ce
zasının affi.

1759 j İbrahim Sadettin. 
18^1 Şehrenüninde Cami 

! sokağında 12 numa
ralı evde. Saidoğlu. 

i İstanbul.

Sıhhî vaziyeti bozuk 
olduğundan, affi.

Kocasını öldüren katil Haşanın idamını iste  ̂
mektedir.

Mahkemeye aid bu iş hakkında tayini muame
leye maha/1 olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

657 6 - XII - 1939

Katilden mahkûm oğlu Abdullah Yalç;ının 
cezasının affini istemektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile yapı
lan tedkikatta dileğinin isafına imkân olma
dığından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

658 6 - XII -1939

Ihtilâstan dolayı hapse ve ağır para cezasına 
mahkûm edilmiş ve para cezasının da hapsen 
tahsiline gidilmiş ise de malî ve sıhhî vaziyeti 
bozuk olduğundan af istenmektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile yapı-
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« Arzuhal verenle- 
2 j| I rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası ı Enciirnen kararı ve ne sebebden verildiği 
^ oturdukları yer i   | .      

' lan tedkikatta : yapılan muayene ve muamele
ye binaen dileğin isafı yerinde görülmediğinden 
reddine karar verildi.

I

' Karar No. Karar tariM

3957
4173'

799
834“

4495

659 6 - XII -1939

ömor Nazmi Kaya- 
pmar.
Ceza evinde mevkuf. 
Midyat eski inhisar 
memuru.
Mardin.

ladei muhakemesinin* 
temini.

Memed Kanal.
Ceza evinde. 
Sürmeneli Mustafa- 
oglu.
Trabzon.

Hüseyin Pekin.
Veli Şemsettin ma
hallesi Lise caddesi 
No. H evde. Mustafa- 
oglu.
Bursa.

Zimmet ve müteselsil ihtilastan dolayı hak- 
kmdaki takibat ve Temyiz mahkemfesi karan 
üzerine iadei muhakeme yoluna tevessül edile
cekse de bu tedkikatın Mardin mahkemesinde 
yapılmasmın kararla tevsikini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında ; ittihaz olunan 
kararın katiyet kesbettiği bildirilmektedir.

311 sayıh Meclis kararma tevfikan Encü
mence yapdacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

660 6 - XII -1939

2330 sayrh fa kanu
nundan istifade etti
rilmesi.

sı
2330 sayılı af kanunundan istifade ettirilme- 

istenmektedir.
Adliye vekâletinden alınan cevabda : Adam 

öldürmek suçundan mahkûm edilmiş ve tedavide 
bulunduğu memleket hastanesinden kaçmak ve 
7 - X II - 1937 de Kemahta yakalanmış olmasma 
mebni 2330 sayılı kanundan istifade ettirilmedi- 
ği anlaşılmıştır.

Hakkında kanunsuz muamele yapılmadığın
dan Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

661 6 - XII - 1939

Hukuku ^umumiye 
hakkının afîi.

Kusurlu müflislerden olan kendisinin huku
ku şahsiye baki kalmak üzere hukuku umumiye 
hakkınm affini istemdrtedir.

Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar veiıldi.

Kanır No. Karar iariM

662 6 - xn - 1939
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3207
3377

3244

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve ı Aı*zıılıal hulâsası 
oturdukları yer _

i Ömer Tezcan
.landarma
yüzbaşı.
Sandıklı.

komutam
Dari) ve tahkir mad
desinden nmhkûm 
edildiği bir ay hap
sin affi.

3414

Encümen karan'ye ne sebebden TerildU^

Darb ve tahkir maddesinden mahkûm edil
diği bir ay hapsin affini istemektedir.

Ceza işleri umum müdürünün huzurile yapı
lan tedkikat musib olmayan dileğin reddine karar 
Teıildi.

Karar No. Karar tarihi

663 6 - XII - 193»

4548
4847

3361
3533

Renizi özjçen.
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
İzmit.

Ahmed Tehraker. 
Eski tayyare ve be- 

j  lediye memura. Ceza 
evinde.

■ Gelibolu.

^ 5 1 1 Bedriye.
3 ^ 2 ! 1160, 534, 23 19/10 

numaralı telgraf sa- 
i hibi.
' Kırkla reli.

' Bakiyei ceza müd- 
' detlerinin affi.

3782
3990

4148
4373

3149 I 
33Î5 i

476

4545
4844

İbrahim Pilten.
Ceza evinde.
Kiğr.

Derviş ve Ar.
Ceza evinde mahkûm. 
Malatya.

Ahmed ve Ar. 
Tokad.
Ceza evinde mahkûm.

Osman Aktay.
Ceza evi mahkûm Te 
mevkuflan > namına. 
Çankırı.

Kadri Dikmenler. 
Tevkifhanede memur 
mevkuf ve ımahkûm- 
1ar gamına.
İstanbul.

Bakiyei ceza müddetlerinin affini istemekte
dirler.

Adliye vekâleti Ceza İşleri Umum müdürü
nün huzurile yapılan tedkikatta varid ve müsip 
görülmeyen dileklerinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

664 6 - XII -193!)



m

4533
İ m

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ' Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer
Ferdi Yurdakul.
Ceza evinde birinci 
koğuşta mahkûm.
İstanbul.

^  11 ^

807 Ceza evi mahkûm ve 
843 , mevkufları.

Kastamonu.

792 ' Salih Okyar.
827 Ceza evi mahkûm ve 

mevkuflan namına. 
Erzurum.

775 Cemil Demir.
808 Mahkûm ve mevkuf

lar namına. 
Krrklareli.

764 M. Salanoğlu.
797 Merkez ceza evi mah

kûmları namına.
I Edirne.
I

755 j Haşim.
788 Ceza evi 250 mahkû

mu namına.
] Tekirdağ.

747 I Veysel Şener. 
lljM ' Mahkûm ve mevkuf- 
^^■1 1ar namına.

I Elâzığ.

739 i liemzi Uzun.
______ 1

771 ! evinde mah
kûmlar namına.

I Malatya.

I Sözen.
784 I Ceza evinde. Borçka 

eski mahkeme kâfibi. 
Artvin.

754
7 ^ ‘

Haşan Kuburoğlu. 
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
Kuşadası.
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672
W

688
720

817

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ye^

Ali Palalı.
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
Osmaniye.

Asım Şen.
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
İstanbul.

Mustafa Şatır,
Ceza evinde.
Trabzon.

Arzuhal hulasası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Memed Balcı.
086 i Ceza evi mahkûmla- 

rı namına. !
I Maras. i
I !

722 Cemal Gedik. ı
754 Ceza evi mahkûmla- 

rmdaü. Posta memuru.! 
j Aydm. !

4112 Nuri ve Mustafa. . ' 
4336" Ceza evinde mahkûm. 

Urfa.

Reis 
Giresun 

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Amaşya Bahkesir Bolu
/. H. Mumcu . F. Sözener L. Gören

Bursa Çorum Kırşehir
M. P. Oerçeker N. Kayaalp D, T. Z. Somer

Niğde Ordu Samsun*
N. Erem Dr. V. Demir N. Fırat

Sinob Tokad Van
C. Aliş M. Develi M. Boya



lâ  -

>
i  o

4242
44T1

4244
4478'

4245
4474

4246
4475

4247
4476

4243
4472

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Hikmet ökem.
Gazi terbiye enstitü
sü tarih - coğrafya 
«B» seksiyonu No. 
475.
Ankara.

liii'at (rüises.
< iazi terbiye enstitü
sü tarih - coğrafya 
« B » seksiyonunda 
No. 455.
Ankara.

Fuad Kuta.
Gazi terbiye enstitü
sü tarih «B» seksi
yonu No, 485. 
Ankara.

Fuad Meray.
(lazi terbiye enstitü
sü tarih «B» seksi
yonu No. 482. 
Ankara.

Nedim Hatabay.
Gazi terbiye enstitü
sü tarih - coğrafya 
« B » seksiyonunda 
No. 451.
Ankara.

Hakkı Özkan.
Gazi terbiye enstitü
sü tarih - coğrafya 

, « B » .seksiyonunda 
No. 478.
Ankara.

4248 I Mustafa Günaltay. 
44W ^  i  Gazi terbiye enstitü

sü tarih - coğrafya 
«B» seksiyonu No. 
447.
Ankara.

I Şaziment Aİtan.
4478 I Gazi terbiye enstitü*

Arzuhal nulâsası Enciinıoıı kararı vc ııt; sebebden verildiği

Mıısıısî idan' ('inHn- 
(lo hizmetlori
liMkkındîi.

Dilek sahihleri dilekçelerinde: İlk okul öğret
menliğinden Orta okul öğretmenliğine geçmiş ise
ler de 1683 sayılı kanunun 66 neı maddesi hü
kümlerinden istisna edilen bir kısım Devlet me
murları gibi 1930 yılından sonra kendilerinin de 
husuvsî idare emrinde geçen hizanet müddetlerinin 
um.umî bütçe emrinde geçireceği hizmet müddet
lerine ilâvesi suretile tekaüd maa^nın bağlanma
sının temini için hususî hüküm vazını istemekte
dirler.

îşin ical)i düşünüldü :
Haklarında tatbik edilen bir muamelede ka

nuna muhalif bir hareketten veya bir hakkm ih
malinden mütevellid bir şikâyeti tazammun etmi- 

yen ve sırf emsal gösterilerek hususî kanun vazı 
lüzumunu ihtiva eden dilekler üzerine tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

665 7 - XII -1939
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Arzuhal verenle- 

^ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturduldarı yer  

sü tarih - coğrafya 
«B» seksiyonu No. 
469.
Ankara.

4250
447^

4251
4480

4274.|
4 ^ 1

4275
4508

4280
4 ^

4281
4514

4282
4515

Memed Hikmet öken. 
Gaz\ terbiye enstitü
sü tarih - coğrafya 
«B» şubesi No. 473. 
Ankara.

Burhan Saraçoğlu. 
Gazi terbiye enstitü
sü tarih «B» seksi
yonunda No. 458. 
Ankara.

Muhsine Işık.
Gazi terbiye enstitü
sü «B» seysiyonu ri
yaziye şubesinde No. 
536.
Ankara.

Makbule Süer.
Gazi terbiye enstitü
sü «B» seysiyonu ri
yaziye şubesinde No. 
550.
Ankara.

Vasfi Bingöl.
Gazi terbiye enstitü
sü edebiyat «B> sek
siyonu No. 407. 
Ankara.

Salâhattdn Ezen.
Gazi terbiye enstitü
sü edebiyat «B» sek
siyonu No. 408. 
Ankara.

Beşir Gtöygüz.
Gazi terbiye enstitü
sü edebiyat «B» sek
siyona No. 36. 
Ankara.

i



16

£ Arzııhal ^̂ ê enle-
g ‘ rin adı, sanı ve Arzııhal hulasasr Encümen karan ve ne sebebden verildiği
^  oturdukları yer
4283 ' Muammer Aşkın,
4516 Gazi terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek-
I siyonu No. 426.
j  x\nkara.

4284 I Ferhunde Tarlan.
4 ^ 7  ’ terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek-
; siyonu No. 424. 

Ankara.

4285 Fahri Ki’sin.
4518 terbiye enstitü-

I sü edebiyat .s(‘ksiyo- 
nu Nü. 411.
Ankara.

I

4286 t Nevzat Akınca.
4 ^ 9  ' terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek-
j siyonu No. 401.
I Ankara.

4287 Fikret Madaralı.
4 5 ^  i (lazi terbiye enstitü

sü No. 406.
i Ankara.]

4288 Basri Yüce.
______ I

4521 terbiye enstitü
sü edebiyat şubesi

! «B» seksiyonu No.
I 419.
I Ankara.

4289 Sıdıka Yetkin.
4 5 ^  Gazi terbiye enstitü-

I sü edebiyat «B» sek
siyonu No. 410.

; Ankara.I
4290 j Etem Sektin.
4 5 ^ ' Gazi terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek
siyonu sabık Çorlu

' Şüceattin ilk okul öğ
retmeni No. 418. 
Ankara.



Arzuhal verenle-. 
f  ^ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Eneüıueıı kaı arv ve ne s(>])ebden verildiği 
^ oturdukları yer .
42î)l Özcan San. ' |
4524 (lîizi terbiye enstitü- ' 

sü edel)iyat «B» s(‘k- 
siyoını No. 421.

j Ankara.

4292 j Nezihe özuy^ur. '
4525 I ^jazi terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek
siyonu No. 404. 

i Ankara.

4293 I Naciye Bacınak.
45^6 * ^î^zi terbiye enstitü

sü edebiyat «B» sek- 
siy(»nu No. 435.
Ankara.

4294 ’ ricnıan Olca.
452^' Gazi terbiye enstitü- '

sü edebiyat «B» sek- 
j siyonu.
! Ankara.
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Reis 
Giresun 

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir 
F. Sözener

Bolu 
L. Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Kocaeli 
t. Tolon N. Erem

Ordu 
Dr. T”. Demir

Samsun 
N. Ftrat

Sinob 
î. C. Aliş

Tokad 
M. Develi

V«n 
M. Boya

T. B, M, If. Matbaan
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j  , Arzuhal verenie- 
-  liıı adı. sajıı \ t* 

oturdukları yer 
Niyazi Çatık. 
Nevzadbey sokak 27 
sayılı evde.
Eski polis lîienmr- 
larından.
Göktepe - tzmir.

N
M

4452
4693~

4449
4374

Ar/u)uıl luılasası i Encümen karan ve ne sebcbden verildiği

Tekaüdiüğünün
mini.

te- Vazife esnasında hastalanarak tekaüdiüğünü 
istemiş ise de bir mikdaT para verilerek memuri
yetten çıkarılmış ve mağduriyetine sebebiyet ve
rilmiş olduğundan vaziyetinin tedkiki ile teJcaüd 
maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Dokuz yılhk hizmetinde bir çok esnaÇ ve tüc

cara yaptığı borçları ödememeği itiyat ederek 
aldığı maaşla idaresini tevzin edememek ve bazı 
İdarî cezala'rla da fena durumunu ıslâh edeme
mek sebebile Polis divanmca ilişiği kesilmiş ve 
vaki itirazı merciinden reddedilmiş ve Devlet 
şûrasına açtığı dava da zaman mürurundan dolayı 
red kılınmış ve iki sene açıkta bulunduktan son
ra malûliyetini ileri süren müstedinin yaptırılalı 
muayenesi sonunda hastalığının memuriyetle 
alâkadar olmadığı anlaşılmış ve hakkında tekaüd 
kanununun 43 ncü maddesi tatbik edilerek tazmi
nat hakkı da tesviye kılınmış olduğu bildirilm/ek- 
tedîr.

Devlet şûrasma açtığı dava mevzuu üzerine 
encümende tekrar tedkikat icrasına imkân olma
dığı gibi o daVa mevraundan hariç başkaca bir 

iddiası mevcud ise vekâletin muamelesine kanaat 
hâsıl edilemediği surette evvelemirde İdarî dava 
açması icab ederken bunu ihmal ile hâdisenin 
encümende tedkik edilmesini istemekte isabet ol
madığından bu sebeblere mebni dileğin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6G6 7 - XII - 1939



ce

3847
4058

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturduklan yer 

Memed l^ürı.
Devlet (leniiryolları 
şi’i\i‘iı<liı‘('V fahrika- 
sında te-sviyeci Mes- 
tanoğlu.
Karaag’ftt; - Edime.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildi^

(Jayrimübadil oldu- Gayriımibadil olduğundan ve takdiri kıyınol 
ğundan zıyaa uğra- komisyonuna müracaat eylediğinden ve fakat 
yan hakkının v<>ril- MuJıtelit komisyona müracaat lüzumu kendisini* 
mftsi. bildirilmiş^ ve o yolda lıareket eylemiş ise de ])u

komisyon da faaliyetini tatil etmiş bulunduğun
dan dolayı zıyaa uğrayan hakkının vcM-ilmesini 
istemektedir.

Hukukî vaziyetlerini vaktinde Muhtelit müba 
(leh* komisyonuna te-sbil ettirnKMnifj olan salus 
1ar arasında buluna)i müstedi hakkında hîîlen 
yapılacak bir muaımele olmadığı Maliyt* vekâletin
den bildirilmektedir.

Kanunlara aykırı ohırak müstediye bir hfiksız 
muamelenin tatbik edildiği anlaşdmadığmdan di
lek üzerine bir muamele ifasına mahal olma<iığiMjı 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

667 7 - XTT - u m

913 Nuri Ank.
954 Harbiye daire» An

kara top<*u malzeme 
deposunda sınıf (6) 
besab memuru. 
Ankara.

Ordudaki bütün hiz
metlerinden istifade 
ı>demediğinden şikâ
yet.

Askerî temyiz mahkemesinden aldığı ilâma 
rağmen oi’dudaki bütün hizmetlerinden istifath* 
edemediğinden şikâyet eylemektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda :
18 - VIII - 1927 de askere girdiği 16-111-1933 

de gedikli başçavuşluğa terfi ettiği halde
10 - VI - 1934 de terhis edilmiş olduğu orduda 
altı sene dokuz ay yirmi iki gün kaldığı asker»' 
intisab ederken 1001 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesi mucibince 4 sene 6 ay filî hizmet iU* 
mükellef bulunduğu ve 3128 numarülı kanun ye
dek subaylarm kıta ve mektebde geçirdiği filî 
hizmet terfi işinde sayılmayacağından askerlik
te geçirdiği müddetten dört sene altı ay tarhedil- 
miş baki kalan iki sene küsur ay terfiine âmil ol
duğu ve mahkeme ilâmı tatbik edildiği bildiril
mektedir.

Yapılan muamelenin hükmü kanuna tevafuku 
sebebilp dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarih;

668 7 - XII - 1939



3851
4062

4654
4983

Arzuhal vereule- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hilmi ilhan.
IJata Alioğlu 
Değirmeni müsteciri 
Aydiij^iıiüşlu.
Dinar.

Arzuhal hulâsası ijncünu^n karaı ı ve ne sebebden veı ildiği

Haksız olarak alınan 
paranın iadesi.

Kendisine tarhedilen kazanç vergisi hakkmda 
vaki itirazı ve temyizi reddedilmiş olduğuobdaıı 
lıaksız olaraic alman paranın iadesini istemekte
dir.

Hâdisede salâhiyetli Devlet şûrasına müraca
at yolu dururken bunun ihmali suretile Yüksek 
Meclise vaki olan bu müracaat üzerine tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

669 7 - XII - 1939

3401 V̂ eli ve Tevfik Yü- Emvali metruke borç- Taksitle satuı aldıkları emvali metruke borçla-
3578 ' rük.

İncili mahalltîsi. 
lOmirdağ.

larının affi. rımn affini istemektedirler.
Tayini muamedeye mahal olmudıifinfl karar 

verildi.
Karar N o. Karar 1 a ı-i h i

670 -X II - 1939

4352 Yakub Ersoy.
45ST Zahire pazarında un 

tleğirmencissi.
Keşan.

Muamele vergisinin 
ya kaldırılması veya 
maktuan alınması.

Değirmeninde bin kilo un için 750 kuruş üc
ret aldığı halde bu uıikdara 900 kuruş muamele 
vergisi vermek mecburiyetinde kaldığını ve su dt‘- 
ğirmenlerile rekabet edemediğinden ya verginin 
kaldırılması veya maktuan alınması istenmek
tedir.

Kanun tadili şeklimle olan dileğin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar 1 arihi

671 7 - XII - 1939

•İ442 Fatma Ahvsen Orma- 
4682 lı.

Largavişte kasaıba- 
aında Zayıs sokaı^- 
da No. 26 4a. 
Ormanlı Ahmed ka
rısı.
Iflusgavişte - Bu%a- 
ristan.

Biran evvel ana va
tan» nakli.

Bir an evvel ana vatana naklini iertemektedir. 
Henüz vatandaş olmayan dilek sahibinin flilt^i- 
nin tedkik ra«reciinin de Arzuhal encümeni «İma- 
dığnıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

672 7  ̂XII -1939



o

2996
'3150

3389
3219

Aı-zuhal verenle- i 
rin adı, sam ve | Arzuhal 

^ t u ^ u k l ^ ı  j e r
hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Osman Faik Ünal. 
Basmane karşısında 
Meveddet salonunda 
Bergama posta me
murluğundan müte- 
kaid.
İzmir.

Tasfiyeye tâbi tutul
duğundan ve ikra
miye verilmediğin
den şikâyet.

Memed.
Niğde Cezaevinde 
mevkuf eski tahsil
dar Hasanoğlu. 
Niğde.

Cezaevi müdür ve 
gardiyanlarından şi
kâyet.

4059
4277

4605
4929

Mustafa Kemal Tuğ- 
ci.
Cezaevinde mahkûm. 
Babaeski.

Hakkında verilen ce
zadan mağdur oldu
ğundan şikâyet.

4454
4695

Osman Nuri Oğuz - | Divanı 
Beyoğlu.
Bahriye vekili.
Bahçekapıda Celâl- 
bey hande No. 20 
yazıhanede.
Avukat, 
tgtanbul.

muhasebatça 
verilen kararla za3d 
edilen hakkın iadesi.

36 senelik memuriyet hayatı olmasına ve iki 
sene Fransızca okumasına rağmen yeni haflerle 
okur yazar olmadığından tasfiyeye tâbi tutulması 
ve ikramiye verilmemesinden şikâyet eylemekte
dir.

Hakkında yapılan muamele üzerine vakt^dc 
Devlet şûrasına müracaatla lıakkını araması ikti
za ederken bu yolu ihmal ettiği anlaşılmış ve En
cümence yapılacak bir muamele kalmamış oldu
ğuna karar verildi.

Karar No. Kurar tarihi

673 7 - X I I -1939

Cezaevi müdür ve gardiyanlarının' hakkında 
zulüm ve işkence yaptıkla'rından şikâyet etmek
tedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Bu vadide sebkeden şikâyet üzerine amme da

vasının açılmasına lüzum olmadığına karar veril
miş ve ka’rann katiyet kesbetmiş olduğu anlaşıl
mıştır.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı- 
U'a karili* verildi.

Karar No. Karar tarihi

674 7 - XII - 1939

Hakkında verilen ceza ile mağdur edildiğin
den lekeden kurtarılması ve hakkı adaletin y(iri- 
ne getirilmesi istenmektedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı dairesinde 
mahkemeden sadır olan ilâma bağlı hâdise hak
kında bir karar ittihazına' mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

675 7 - XII - 1939

Müvekkiline evvelce tahsis edilmiş olan şehid 
maaşmın kesilmesini mucib olan sebebin nefsind<î 
varid olmasına rağmen bu dairede Divanı muha- 
sobatca verilien kararla zayi edilen hakkın iadesi 
istenmektedir.

İdarî kazaya taallûk eden hâdise üzeritıe en
cümende karar ittihazına mahal olmadığına* ka-



5

Arzuhal verenle-
H H S !

g. ® I rin adı, sanı ve ; Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği 
i oturdukları yer _________L - _____„ _______ ____ ____

3911 1 İhsan Yazman.
4125 Yeniyurd gazetesi sa

hibi.
Van.

4408
4645

Seher,
Adliye mübaşiri
H. Dövez eşi. 
Tokad.

Oğlunun tekrar mek
tebe alınması.

^70 ; 
323T!

Fettah.
Yeni mahallede îbra-
lümçavuş hanesinde 
Zeyneloğlu.
Bozövük.

Yerlerine iadeleri ve 
zararlarının tazmini.

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

676 7 - X II - 1939

Vilâyet umumî mec
lisi ve belediyece ya
pılan arttırma kaime
lerinin gazete ile ilân 
edilmediğinden şikâ
yet.

Vilâyet umumî meclisi ve belediye zabıtları
nın ve alım satım işlerinde de, arttırma kaimele
rinin ilân edilmediğinden şikâyet olunmaktadır.

Yapılan tahkikatta gazeteye varidat temini 
maksadile şikâyet edildiği ve kanuna muhalif bir 
vaziyetin tahaddüs etmediği bildirilmiştir. 

Encümence yapdacak bir muamele olmadığı
na karar verildL

Karar No. Karar tarihi

677 7 - X II - 1939

Oğlu Namık Kemalin orta okulda arkadaşla- 
rile gayri ahlâkî vaziyetlerinden dolayı çıkarıl

mış ise de tekrar mektebe almmak suretile hay- 
siyetşiken işten kurtarılması istenilmektedir.

Yapılan tahkikatta tahaddüs eden bir hâdise
de adı geçen çocuk ile bir refikinin mekteb ida
resince mektebden çıkarılmasına karar verilmiş 
olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan muamelede bir kanunsuzluk görül
düğü surette alâkadar mercilerce müracaat hak
kı derkâr olduğundan sebkeden bu dilek üzerine 
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

678 7 - X II -1939

İnegölün Mezid köyündeki ev ve tar lalamı- 
dan tebiden Bozöyüke nakledildiklerinden yel
lerine iadelerini ve zararlarının tazminini ve 
müsebbiblerinin tecziyelerini istemektedir.

Yapılan tahkikatta esasen Kospınar köyüne 
kayidli olan nıüstedi ile kardeşlerinin Arnavud 
ırkından oldukları ve köy ve kasabalara uzuk 
Yayınğan mevkiinde bir orman içinde münferid 
bir vaziyette ikameti ihtiyar ile gelip geçenleri 
soymak gibi emniyet ve asayişi ihlâl eder olduk
ları için iskân kanunu hükümlerine tevfikan ve
kâletin müsadesile Türk köylerine dağıtılmak 
suretile iskân edildikleri anlaşılmıştır.



- 6

I Aı*zulıal verenle- 
o j rin adı, sanı ve 
^ oturduklan yer

Arzuhal Inılasası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Cereyanı hale göre kanunsuz ve haksız bir nuı- 
araele olmadığından dileğin reddine kurar verildi.

Karar No. Karar tarihi

679 7 -XII -

3952 Osman Aydın.
4168 Torul ilgesinin Çiti- 

kebir köyü halkı na
mına mTihtar.
Torul.

2500 sayılı kanundan 
istifadelerinin temi
ni.

Hükümetten taksitle aldıkları araziden baki
ye taksitlerini ödemekte müşkülât çektiklerin
den 2500 sayılı kanuna tevfikan taksitleştirihııe- 
si veya vaktile fazla takdir edilen kıymetin indi
rilmesi suretile mağduriyetten vikaj^eleri isten
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: Dileğin isafı 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

İhlâl edilmiş bir kanun hükmünden dolayı 
bir şikâyeti tazammun etmeyen dilek hakkında 
tayini muameleye mahal olmadığına karar v(>- 
rildi.

Karar No. Karar turi lı i

680 7 - XTT - W.V.)

3251 Esma.
^421* Tığcılar mahallesin

den Ölü Mtırtaza eşi. 
Adapazarı.

Açtrğı davayı kaza
namadığından şikâ
yet.

Bir alacağının taÜısiline mütedair açtığı dava
ya karşı defaten müddeialeyh tarafından ibraz 
edilen ve hile ve desise ile elde oluıüan vesika üre
rine kanunî muanneleye tevestml edilmiş iken zı
yaa uğratıldığı ve neticede yine haksızlığa ma
ruz bırakıldığından^ şikâyet eylemektedir,

Müstedinin şikâyeti üzerine alâkadar Cümhu- 
riyet müddeiumumiliğince amme dava'sının açıl 
masma lüzum olmadığın'a dair verilen karar 
aleyhine kanun yollarına müracaat edilmiş ise de 
müddeiumuminin kararı tasdik edilmiş, diğer ta
raftan Hukuk mahkemesinlce verilen karar aley
hine taraflardan hiç birinin kanun yollarına' mü
racaat etmedikleri anlaşılmıştır.

Hâdisenin malhiyetine göre tayini muameleyo 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

681 7 - XIT - 1939



_  7 —

I  i
<__
4088
4807

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

t. Hakkı Tug» ve ar. 
Kısıklı nahiyesi A- 
İtMiKİar köyü ilıtiyar 
heyeti.
(îskiidar - îstanbul.

3743 Hulûsi Akıncı. 
fJümrük müdürlüğü 
ambar memuru Trab
zonlu.
Ŝ amfTHn.

2183
2 ^

2329
2449̂

Sadi OzbeL 
Maarif Başkâtibi, 
mardin.

Arzuhal hulâsası  ̂Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Mü t o^ayyib eşhas- 
dan metrük ve Ası
ma tevfiz edilon evin 
icra kararile tahli
yesi istenildipindoîi 
.şikâyet.

Kesilen
iadesi.

marslarının

Hususî, muhasebede 
geçen hizmet müdde
tinin tekaüdiüğünde 
sayılmamasından şi
kâyet.

Alemdar köyünde mütegayyibe eşhasdan met
ruk bir evin İbrahimoğlu Asıma tefviz edilmesi
ne rağmen bu defa icra kararih^ tahliyesi ciheti
ne gidildiğinden hukukunun siyaneti istenmek
tedir.

Sıhhat ve içtimai muaveıu'î vekâletinden ah- 
nan cevabda:

Bu ev hakkında eski sahihlerinin Devlet şû
rasından' ilâm istihsal edib berayi İTifaz icraya 
tevdi eyledikleri Ibildirilmektedir.

Meclisin 311 sayılı kararma tevfikan hükmü 
ilâmın infazına mütexlair hâdise hakkmda encü
mende bir karar ittihazına' mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

682 7 - XIT - 1939

Baba ve anasındruı kalan emlâkinin Rus isti
lâsında Trabzonda yakıldığı vc (‘mvali metrukr- 
den olub yine Trabzonda oturduğu evin harik- 
zede olmak dolayisile kendisine teffizi hakkın- 
daki davasınm Devlet şûrasme^ı reddedildiği vo 
ka'risile beraber ikamet ettiği evin eerimisli teshil 
edilerek maaşından kesildiği iein perişaniyetten 
kurtarılması ve kesilen maaşlarınm iade ŝini iste
mektedir.

Tahkikat ve tedkikatı yapılmış olan- dilek 
hakkında eneümendc tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

683 7 - X n  - 1939

Evvelce hususî muhasebe nıemuru iken hazi
ran 1935 den itibaren umumî muvazeneye dahil 
memuriyete geçmiş olup 1 haziran 1930 dan 1 
haziran 1935 e kadar olan hizmet müddetinin 
tekaüdiüğünde sayılmamasından şikâyet etmek
tedir.

1683 sayılı kanunun 66 m-ı maddesine muva
fık olarak hakkmda tatbik ( diknı muamelede bir 
kanunsuzluk olmadığından dileğinin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarih i

684 7 - XII - 193‘)
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

4100 M. Sey^'ar Aktolga. 
Yalıboyıı 39 numaralı 
yalıda top. 41 alay 
Isomutanlığından mü- 
tekaid.
İstanbul - Rumelihi- 
sar.

4330

4371 Şekib Çopuroğlu ve 
arkadaşlan.
Maliye vekâleti Hu
kuk müşavirliği mü
meyyizlerinden. 
Ankara.

4179
4404

AT'Tiıhal h u lâ sa s ı i E^K'iiınt'n k arn ı ı \ r  ne \eı*ildi^i

Tekaüde sevkedilmiş 
ise de 1 teşrinievvel 
1937 ayma aid maa
şının muvazzaf ola
rak verilmesi.

Lûtfi Senyücel. 
Bursa grubu tapu si
cil müdürlüğü kont
rol memuru.
Bursa.

Tahsis edilen maaş 
mikdarında isabet ol
madığından şikâyet.

Tekaüde sevkedilmiş ise de 1 teşrinievvel 1937 
ayına aid maaşının muvazzaf olarak itasını isti'- 
mektedir.

Millî müdafaadan gelen cevabda;
11 - IX -1937 de tekaüdü tasdiki âliye iktiran 

etmiştir. Tekaüdünün tasdikında hastanede te
davide olduğundan açıkta olanlardan farksız, 
olduğu bunlar hakkında 1683 numaralı kanunun
8 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre muamele 
ifası Divanın umumî heyetince karara bağlan
mıştır. Bu fıkrai kanuniyeye göre mumaileyhin 
1 teşrinden itibaren tekaüd maaşına müstehak 
olduğu tahakkuk eylediğinden 2 nci teşrinden 
muteber olmak üzere yapılan nıuanıele birinci 
teşrin olarak tashih edilerek Muntazam borçlar 
müdürlüğüne gönderildiği bu itibarla 1 teşrin 
maaşının muvazzaf olarak alınmasına istihkakı 
olmadığı bildirilmektedir.

Cereyan eden muameleye kanaat etmediği 
surette kazaî mercilere müracaat etmekte muh
tar olan müstedinin dileğinin reddine karar vo- 
rildi

Karar No. Karar tarih i

685 7 -X II - 1939

Avukatlık kanunu lâ
yihasında geçirdik
leri hizmet müddeti
nin staj müddetlerine 
mahsubuna dair hü
küm konulması.

, Adliye encümeninde müzakere edilmekte olan 
avukatlık kanunu lâyihasında:

Şimdiye kadar geçirdikleri hizmet müddeti
nin staj müddetlerine mahsubuna dair hüküm 
vazı istenmektedir.

Dilekçenin havale edildiği Adliye encümeni
nin cevabmda müzakerenin ikmal ve lâyihan nı 
Umumî Heyete arzedildiği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

686 7 - X II -1939

İstihkakına rağmen 2997 sayılı kanuna tevfi
kan tahsis edilen maaş mikdannda isabet olmadı
ğı ve yapılan muamelede haksızlık bulunduğun
dan şikâyet edilmektedir.

Alâkadar vekâletin tatbik ettiği muameleye ka
naat edilmediği surette İdarî kaza yoluna müra
caatla hak istihsali cihetine gidilmek iktiza eder-



 ̂ Arzuhal verenle- 
I  ö rirı adı, sam ve Arzuhal hulâsası Knci'mieıı kaı aı ı ve ne sebebden verildiği 
I- oturdukları yer

I ken bu yolun ihmal edildiği anlaşılmakla encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

687 7 - X II - 1939

3343 İbrahim Kurt. Fakir olduğundan Fakri haline möbıni oğlu Faikin hukuk veya
35İ 4 ‘ .Mollnfçüzcl mahalle- oğlunun bir mekteb- başka bir mektebde meccanen okutturulması is- 

sind(‘ Saray Kurtoğ- <lc‘ m»*c(*anen okuttu- tenmektedir.
in. lulııuısı. Yapılan tahkikat ve tedkikat sonunda alâ-
Krzinean. kadar kanunî mercilere müracaat eyleyebileceğin

den dilek hakkında tayini muameleye maJıal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

688 7 - X II - 1939

4186 İsmail Sözütok. Kmvali metrukeden flmivali metrııkeden hissesine aldığı dcğirme-
4411 Sarıoapaşa mahalle- nldığı değirmene aid ninin taksit miiddotlerinin arttırılması i«tenmck- 

si Su sokağında No. taksit borçlarnıın 16 - tedir.
Tayini muaımeloyo mahaj olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

7
FMirno.

20 seneye çıkarılma
sı.

689 7 - XTT -1939

Reis M. M. Kâtib
rîiresun Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

/. Sökmen //. Şarİ4in M. ÎJIm Feyzi Sözeupr Lûtfi Gören N. Kayaalp

. Kocaeli Niğd<̂ ! Ordu Samsun Sinob Tökad
î. Tolon N. Ercm Dr. Vehhi Demir N. Fırat t. Cemal Alis M. Develi

Van 
M. Boya
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Arzuhal vereıılc- 
ı*in adı. sam vo 
otın-dukları yei*

Bekir Ekici.
Sttful.M- köyünden. 
I>;ılA.

Ai'znhal luılasası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

.Mahkûmiyetine dair 
verilen karardaki isa
betsizlikten şikâyet.

Yalan yere y(‘inin maddesinden dolayı mah- 
kûmiyt-tine daiı- verilen kararda isabet olmadı- 
‘rından şikâyet ftnıektt^dir.

Tayini mname](\ve mahal olmadığına karar 
verildi.

Karaı- No. Karar tarihi

()1»0 i;{- XII - 1989

iiasim Bahtan.
42o0  ̂ '̂iııı ’̂usuf mahalle

sinde Kviiya ata so- 
kajîînda 17 No. lı 
c\(l(‘ 119Ş No. İl 
eski polis.
İstanbul - S(‘hrt‘mini.

-Malulen tekaüdlü^- 
nün temini.

Polis meslekinde iken aldığı yaradan dola
yı nevresteni hastalığnıa dü(;ar olduğu ve l)U s(>- 
beble malûlen tekadülüğünii istediği halde mü- 
racaati isaf edilmediğinden bahis ve şikâyet et
mektedir.

Dahiliye vt^kâletine sorularak alman ceval)'-
da,

Mumaileyh 1 - VI11 - 1984 tarihinde tahdifli 
sinne uğrayarak müddeti hizmetim* göre kendi
sine 832 lira tazminat ita edilmiij ve bilâhare 
vazife sırasnıda malûl olduğunu iddia eylenıesi- 
ue binaen muayenesi iera ettirilerek Heyeti sılı- 
hiyeee tanzim vr Sıhhiye vekâletine irsal kılı
nan raporları ü/erint“ malûliyeti 1083 numa
ralı kanunun 48 ncü maddesin(> temas ettirilmiş 
olduğu ve fakat mumaileyh iddiasnıı tekrar ey- 
JemesiJe yine vekâleti ınüşarünileyhaya sevke- 
dildiğinde mevzu« olan yaranın vazife sırasında 
olduğu resmî vesaikle tevsik edilmedikçe hak
kında evvelce verilen kararın tebdiline imkân 
olmadığı bildirilmesine ve mumaileyhin bu iddi
asını şahid fiöstermek suretile tevsik ve tesbit 
eyliyeceğini söyknıesine binaen s^ahidlerin bil
gilerine müracaat olunarak bir tanesinin bir 
âleti katıa ile şakağından ve diğerinin alnından 
yaralanmış olduğunu söyledikleri ve mumaileyh 
Rasim Bahtanın ifadesine atfen İstanbul emni- 
niyet müdürlüğü başhekiminden gelen yazıdâ ise 
kurşunla yaralandığı bildirilmekte olduğu ci
hetle ifadelerle iddia arasında bariz bir j^ekilde 
mübayenet bulunmasından dolayı bu iddiasının 
da kabulüne imkân görülmemiş ve aradaki mü- 
bayenetin tekı-ar tedkiki Istanbul vilâyetine ya
zılmış olduğu bildirilmiştir.

Şu vaziyete göre Devlet şûrasına dava açması 
iktiza ederken bu kanunî yolun ihmal kılındığı 
anlaşılmakla encümence bir muamele ifasına im-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği■ .

^  oturdukla n yei

734

1141
1196

8688
3892'

Dr. Vu«ııf İzoltin 
I>olp:uTigil.
Aşağı yoncalık ma
hallesinde mukim D.
D. Yolları onuncıı 
işletmi' eski merke/ 
hekimi.
Krznnını.

Fikriye,
Reisoğlu mahallesin
de mukim ölü İbra
him eşi.
Divarbakıi’.

Mı><'eaneıı köylüleri 
oturttuğu evinin a- 
kai’ telâkki edilme- 
ıne.si.

kını olmadifînıa karar vei’ildi.
K aıar No. Karar tarihi

691 l.J - XII - 19:̂ 9

1). 1). >'ollarmdaki 
vazit‘(’sinden haksız 
olarak aıjıga eıkarıl- 
diffindan şikâyet.

Devlet demiryollarından haksı/ olaraiv ;u;ığa 
çıkarılmasından şikâyet etmektedr.

Aid olduğu vekâletiejı alınan eevabda : 
l'’ai/,i(‘ pai'a \<'nııek itiyath sehehile lieraıı 

mahkemelerde muhtelif sıfatlarla meşgul olduğun
dan ve vazifesini ihmal eyk'diğindeiı w  lıastahı- 
ra dürüst muamele yaptığından faizcilik yüzün
den sövülüb ve dövülmek suretile nıi'muriyet hay
siyeti kırıldığından ve inzibatî ceza ile tecziye 
edilmesine rağmen mütenebbih olmadığından v(‘ 
bu sebeble vazifesine son verildiğinden ve Devlet 
Şûrasına açtığı dava da nnldedildiğinden bahse
dilmiştir.

Şikâyeti haklı gösterecek kanuna muhalif bir 
cihet görülemediğinden dileğin refidine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

692 13 - XII - 1939

Müteveffa kocasından kendsile evlâdlarına 
müntekil hanelerin harab olmamalarını teminen 
’ lerinde meccanen köylüler oturtulduğu ve bunda 

kasdi menfaat olmadığı halde bunlar akar telâk
ki edilerek o suretle vergiye tâbi tutulmakta bu
lunduğundan bahsile tatbikında isaİH't olmayan bu 
işin tashihini ve mahalline emir itasını istemek
tedir.

Bu iş Maliye vekâletinden sorulmuştur. Alı
nan eevabda :

Müstedi tarafından evvelce \ekâlete de vaki 
müracaat üzerine Diyarbakır vilâyeti ile cereyan 
(iden muhabere neticesinde Bismil kazasına bağlı 
Çolagan köyünde, müteveffa Yasinoğlu İbrahim 
namma kayidli ve 261 lira gayrisafi iradlı 24 akar 
hane ile yine mumaileyh, ve hissedarları namla
rına mukaj^ed 36 lira 80 kuruş gayrisafi iradlı 
beş akar hanenin mevcud olub vergilerinin muma
ileyh ile hissedarları, namma tahakkuk ettirilmek
te olduğu ve bu binaların vaziyeti 1837 sayılı 
bina vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
ve ayni maddenin 2413 numaralı kanunla muaddel



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıu'dııkları ver

Arzuhal Inılasası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

7 DCİ fıkrası hükümlerine uygun olmadığı yani 
akar olarak kullanılmalarından dolayı vergi mu
afiyetinden istifade ettirilmediği anlaşılarak key
fiyetin bu suretle müstediye tebliği 23-XI-1937 
tarilıindo vilâyete bildirilmiş olduğu gibi bu ke
re tekrar tedkikat icra edilerek mezkûr haneler 
hakkında vaki tedkikatm kanunî hüliümlerine te
vafuku anlaşıldığı bildirilmiştir.

Tajrini muameleye mahal olma<lığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tariiıi

693 13 - X II - 1939

1756 İsmail.
1 ^1  Ç<?kirgede Murad hü-

Müterakim maaşları
nın tesviyesi.

davendigâr 
No. 4 
Bursa.

caddesi.

35 sene Bursalda Hüdavendigâr türbedarlığını 
ifa ederek Heyeti Vekilenin pek yerinde olan 2 
eylül 1341 tarihli kararile türbelerin şeddi üze- 

' rine açıkta kaldığından ve Millî mücadeledeki 
hidematı vataniyesinden dolayı Ymıanlılar tara
fından Giride kaldınlarak burada maddî ve ma
nevî varlığı üzerinde derin izler bırakıldığında'n 
bahsile mezkûr kararnamenin ahkânu dairesinde 

I müterakim maaşlarının tesviyesini istemektedir.
Diyanet işleri Reisliği ile yapıla'n muha/bere 

neticesi alman cevabda: müstedinin türbedar
lıkta muhassas maaşı mayıs 1927 yılı sonuna ka>- 
dar verilmiş olub müterakim alacağı olmadığı v(‘ 

hidematı feriyeden ola*n türbedarlıklar 1928 se
nesi bütçesinde tayyedilmiş olmasile mumaileyhin 
maaşmm mezkûr sene haziranından itibaren ke
silmiş bulunduğu cevaben bildirilmiştir.

Kani olmadığı surette kanunî mercilere mü- 
racaatla dava açmak salâhiyeti bulunduğuna, en
cümence bir mfuamcle ifasma mahal olmadığına 
karar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

694 13 - X II - 1939

4076
4295

Fatma.
Şehidler caddesinde 
44 No. lı barakada 
oturan şehid Talât 
validesi.
Manisa.

Oğlunun mahkûmiyet 
kaydinin silinmesi.

i

Bir kaçakçılık maddesinden dolayı bir sene 
hapse maftıkûm olarak müddetini ikmal etmiş olan 
oğlu Fahrinin üzerindeki sabıka şaibesinden dola
yı iş bulamamakta olduğundan bahsile bu şaibe
nin kaldınlması istenmektedir.

Adliye vekâletinden alman cevabda, muma- 
ileyh Fahrinin esrar satmak suçundan dolayı îz-
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rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal aulâsasi Eııcüjııeıı karan \ ııe sebebdejı Vfi-ildiği

mip ihtisas mahkemesince Türk ceza kanununun 
403 ncü maddesi mucibince bir sene müddetle 
liapsine ve iki yüz lira ağır para cezasına ve es
rarın müsaderesine karar verilerek kesbi katiyet 
eden hükmün infaz edildiği ve suçluya herhangi 
bir müessesece iş verilmemesi dolayisile mahkû
miyet kaydinin silinmesi yolundaki isteğin kanu
na uygun görülmediğinden bu bafbda yapılacak 
muamele olmadığı bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

695 13 - XII - 1939

855 Sadettin Atav.
893 Alsancak i.stasyon şe

fi ve eski hareket mü
fettişi.
İzmir.

Sarf ettiği s*)zün tah
kiri el faz olmadığına 
dair tefsir yapılması.

Fuzulen işgal edilen evinin tahliye davasında 
sarfettiği sözün tahkiri elfaz telâkki edilmemesi 
hakkında tefsir yapılmasını istemektedir.

Mahkemede bakılacak bir mevzu üzerine en
cümende tayini muaimeleye maluıl olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

696 13 - XII -1939

3719 Kâmil Ataman.
3924 ‘ )snmnağa mahallesi 

Süleymanpaşa sokak 
No. 8
Kadıköy - İstanbul.

(\sküb muhacirlei’in- 
d<*n olııb memleketin
de bıraktığı emlâke 
mukabil burada k in
disine mal verilmedi
ğinden şikâyet.

Üsküb muhacirlerinden olub memleketinde bı- 
ı-alctığr bir çok mallarına mukabil burada mal is
tediği halde vaktile müracaat etmediğinden dile
ğinin reddedilmesinden şikâyet etmektedir.

Merciinden alman eevabda : Dilek sahibinin 
vaktinde müracaat etmemesi sebebile iskân hakkı- 
lun kalmadığı bildirilmektedir.

Müstedinin; haldîînda kanuna muhalif bir mu
amele ta.t'bik kılındığından bahsile Devlet şûrasııuı 
İdarî dava açması icab ederken bu kanunî yolun 
ihmal edildiği anlaşılmıştır.

Büyük Millet Meclisine vaki .müracaati üzeri
ne encümence yai)ilacak bir muameJe oljnadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

697 13-X II -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

İbrahim Gür.
M o c a  H a n u i i  nmhal- 
losindo mukim emekli 
ii^retmen.
(Tclibolu.

Arzuhal hulâsası Enciiıııen karan  ve ne sebebden verildiği

Tckaüdlü^ünüıı
]-ası.

ic- 25 teşrinievvel H20 tarihinden 1934 senesi bi
rinci teşrinine kadar hilâfasda .‘)0 sene uıııallimlik 
ederek i'artı mesai neticesi hastalanmasile tekaü
dünün icrası hakkında vaiki müraeaati üzerine on 
küsur senelik hakkı tamnmayarak ikramiye itası 

j suretile muallimlikten çıkarıldığından hahsile hak
kının tanınmasını istemektedir.

Ledelmulıabere Maarif vekâletinden alman ce- 
vabda ; müstedinin 25 teşrinievvel 1320 tarihin
den 18 şubait 1329 tarihine kadar olan maaşını 
alı al iden almış olub ahaliden alman maaşlara a id 
hizmetlerin ise tekaüd hesabına sokulmasma kanu
nen imkân olmadığı ve 1683 numaralı kanunun 
43 ncü maddesine göre malûlen tekaüde çıkarılan 
mumaileyhin müddoti hizmeti 19 seneden ibaret 
olmasile mezkûr kanunun 26 neı maddesine beh(‘r 
hizmet senesine ımukabil birer maaş nisbetindı; ik
ramiye verilmiş olub yapılan muamelede bir ka
nunsuzluk bulunmadığı bildirilmiştir.

Hükümetin tatbik eıttiği muameleye kani ol
madığı surette İdarî dava açması iktiza ederken 
bu kanunî yolun ihmal kılmdığı anlaşdmakla Kn- 
eümenee bir muamele ifasma mahal olmadığına 

I  karar verildi.
i Karar No. Karar tarihi

698 13 - X II -1939

3848
'4059'

İbrahim Topçu.
Kars cezaevinde mah
kûm olub hastanede 
tedavide.
Kağızmanın Pash 
köyünden Hasanoğlu. 
Kars.

ladei muhakemesinin 
temini.

, Kağızmanm Paslı köyünden Haliloğlu llüse- 
yini gûya ölüm kastile yaralamış olnıasmdan 
dola*yı haksızlık olarak altı sene sekiz ay hapse 
mahkûm edildiğinden baİLsile iadei muhakemesini 
istemektedir.

Mumaileyhin mahkûmiyeti Temyiz mahkeme
sinden de geçerek katileşmiş ve bu işte kanunsuz 
bir hal bulunmam^ olduğu Kars müddeiıunumi- 
liğinin işarmdan amlaşılıb maahaza kendisi mu

hakemesinin iadesini istemekte olmasına göre ceza- 
muhakemeleri usulü kaunnunun 327 ve müteakib 
maddelerine tevfikan gereği yapılarak neticesi 
mumaileyhe bildirilmek üzere doğrudan doğruya 
vekâlete vermiş olduğu istidasının mezkûr müd- 
deiumfumiliğe gönderilmiş olduğu ledelmuhabere 
Adliye vekâletinden cevaben bildirilmiştir.
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Vnpılacak bir mua'nıolc olmadığına karar ve- 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

73S
765̂

Tahir Çavuş DcmiraJ. Torlihinin temini.
De^irmondere tıahi-
yesiııin (îümüldür kö-
yündo Ilamza Kâhya
yanında.
Doffirmendcro.

742
774”

ll lJ
1164

1444
1511

Mustafa Yürük. 
H\ırhaniye cezaevijı- 
df lualıkûın Bahke- 
sir (,‘ski millî enüâk 
müdürü.
Burhaniye.

1927 j Yusuf Kemal Gün- 
2037 j düzalp.

Türel işleri evinde 
avuakt.

Tekaüdlüğünüi)
pdmasT.

699 13 - X II - 1939

İstiklâl mücadelesindeki hizmetlerine muka
bil h idem atı vataniyeden eüzi bir maaş kendisine 
tahsis kılmmış ise de terfihini istemektedir.

tstiklâl madalyası hakkmdaki dileğine evvel
ce encümenince 377 sayı altında 27-IV-1936 tari
hinde karar verildiğinden bu dileği üzerine de 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

700 13 - XII - 1939

Hakkında verili!) ka- 
tiv('1 kosbeden hü
kümden mağdur ol
duğundan şikâyet.

Zimmetine para ge(*irmek maddesinden do
layı hakkında verilib katiyet kesbeden hükümden 

i mağdur olduğunda*n şikâyet edilmektedir.
Evvelcede encümence karar ittihaz edilmiş ol

duğu görülmekle tayini maıameleye mahal olmadı- 
ğın.n' karar vrildi.

Karar No. Kara'r tarihi

701 13 - XII - 1939

ya- Millî mücadele harb ve esaret zamlarının da 
nazara alınmak suretile tekaüdiüğünün yapıl
masını istediği halde müddeti hizmeti doğru he- 
sab edilmemesinden dolayı tekaüdü yapılma
makta olduğundan bahsile Büyük Millet Meclisi
nin 976 ve 914 numaralı kararlan göz önünde 
tutulmak suretile tekaüdünün icrasını istemek
tedir.

Divanı muhasebat riyasetinden alınan cevab- 
da, arzuhalde zikredilen 476 ve 913 luunaralı 
kararlar 1683 numaralı tekaüd kanununun uk - 
riyetinden evvel cari hükümlere tevfikan müd
deti hizmete göre gerek tekaüd maaşı tahsisinde 
ve gerek ikramiye tahakkukunda istiklâl harbi 
zammının filî hizmet meyanma idhal edihnesi- 
ne mütedair olup müstedi, tekaüdiük arzuhalini 
1683 numaralı kanunun meriyetinden sonra ver
miş ve mezkûr kanun ahkâmına göre muamele 
ifasını taleb etmiş olmasına ve bu kanunun 72
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Arzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

nci maddesile 11 ağustos 1325 tarihli ıneınuriııi 
mülkiye tekaüd kanunu ve işbu kanunun bilcüm
le tadilâtı, zeyil, ve tefsir ve kararları ilga edil
diği gibi bu ıneyanda mumaileyhin mesned itti
haz eylediği Meclisi Âli kararları da 1683 nu
maralı kanuna tevfikan yapılacak muameleler 
de hükümden sakıt vaziyette bulunmasına ve 
l)ü kanunun 23 ncü maddesi, memurin kanununun 
müzeyyel maddesinde kabul edilen iki kat müd
detten bir katını filî hizmet haricinde bırakıp 
25 seneyi filen ikmalden sonra tekaüd nıaafîinııı 
hesabında nazarı itibare alınacağım zikretmesi
ne göre istiklâl harbi ve esaret zamları filî hiz
met meyanma giremîyeceği ve kendisinin ifade
sine nazaran 19 yaşım ikmal ettiği 1 mart 1314 
tarihli, 1683 numaralı kanuna göre de ikııuıü 
sin tarihi olarak kabul edilse - bu tarihte Gemli
ğin işgalinden sonraki vaziyeti iddiası veçhile 
filî hizmet olarak kabul edilse dahi - arzuhaline 
merbut cedvelde müntehayi hizmet olarak ka
bul ettiği 21 teşrinievvel 1339 tarihine kadar 
olan müddetin tamamı esasen 25 sene yedi ay 
21 günden ibaret olup bundan (temlikteki me
muriyetine tekaddüra eden memuriyetleri ara
sındaki açıklan ve bu meyanda 1316 senesinin 
haziranından şubatma kadar olan sekiz ayhk açı
ğı tenzil edilince filî hizmeti yirmi beş seneden 
aşağı düşeceğinden 1683 numaralı tekaüd kanu
nuna göre talebile tekaüdiük hakkını kazana
mamakta olduğu bildirilmiştir.

Hükümetin bu cevabına kanaat edilmediği 
surette Devlet şûrasına müracaatla İdarî dnvn 
açılmak iktiza ederken ihmal edildiği finlasıi- 
makla encümence yapılacak bir muamele olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

702 13-XIT-1939

3880 i Memed Şahbaz.
4093 Büyük Hacıbey köyü 

heyeti ihtiyariyesi na
mına Muhtar, 
(bankın.

Müstahak oldukları 
ikramiyenin verilme
si.

Köylerinin ilk hayvan yoklamasının yaptıkları 
ve bazı şahısların ikinci defa yoklamada noksan 
\'o yanlış kaydettirdiklerini öğrendikleri hayvanla
rın cezalı vergileri tahakkuk ettirilerek talıaû eclîl- 
miş olduğu halde kanunu mahsusun 26 ncı mad
desi mucibince müstahak oldukları ikramiyenin 
1936 ve 1937 senelerinde verilmemiş olduğundan
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bahsile bunların veirimesini istemektedir.
Maliye vekâletinden alman cevabda, mezkûr 

köyün muhtar ve ihtiyar heyetinden 1936 yılında 
2897 numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibince 
mazbata vermemiş olduklarından ve 5 - V - 1936 
tarihinde yapılan umumî yoklamada altı sığır 
mektum zuhur ettiği gibi 1937 senesinde de ayni 
hükme riayet etmeyerek 8 - V - 1937 tarihinde 
yapılan yoklamada da beş koyun 14 tiftik kaçak 
zuhur etmiş olduğundan kanunun 26 neı mad
desinin son fıkrası mucibince her iki senelik ikra
miyelerin verilmemiş olduğu ve mezkûr muhtar 
ve ihtiyar heyetinin kanunî vazifelerini yapma
mış olmalarından dolayı kendilerine ikramiye ve
rilmemek suretile haklarında tatbik olunan mua
melede kanuna uymayan bir cihet bulunmadığı 
bildirilmiştir.

Hükümetin cevabına kani olunmadığı suret
te Devlet şûrasına müracatta muhtar olan di
lek sahibinin bu dileği üzerine encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

703 13-X I I -1939

4038
4256

Ali Şefik.
Konak Mollazadehan 
Kâmil Suray yazı
hanesi Şirinoğlu.' 
îzmir.

Mahkûmiyet kararın- 
dîîn şikâyet.

3881
4094

Ömer Şahin. 
Hisarcık Kayısı köyü 
heyeti ihtiyariyesi 
namına Muhtar. 
Çankın.

İkramiyelerinin veril- 
; mesi.

Sahtekârlık maddesinden dolayı mahkûmiyeti
ne dair verilen kararın haksızlığından şikâyet edil
mektedir.

Hâdise hakkında 1506 sayı altında 19-IV-1938 
tarihinde Encümence karar verilmiş olduğu bit- 
tedkik anlaşılmakla yeniden tedkikat icrasına ve 
karar itasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

704 13-X I I -1939

Köylerinin ilk yoklamasını yaptıkları ve bazı 
kimselerin ikinci yoklamada noksan bildirdikleri 
hayvanlarının cezalı vergileri tahakkuk ettirile
rek tahsil edildiği halde kanunu mahsusun 26 ncı 
maddesi mucibince müstahak oldukları ikramiye
lerinin 1936, 1937 senelerinde verilmemiş oldu
ğundan bahsile verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda : Mezkûr 
köy muhtar ve ihtiyar heyetinin 1936 yılında 2897
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numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibince tnaz- 
bata vermemiş oldukları ve 1 - V - 1936 tarihinde 
köylej-inde yapılan yoklamada 12 koyun ; 35 tiftik 
keçinin moktum zıılıur ettiği gibi 1937 senedinde 
de ayni lıükme riayet etmemiş ve 9 - V - 1937 ta
rihinde yapılan yoklamada on koyun, on Im'ş t i f 
tik kc<;i, iki sif ı̂r kaeak zuhur etmiş olmjısile kn 
nunnn 2(5 ııcı maddesinin son frkrası mucibine^' 
her iki senelik ikramiyelerinin verilmı^Tniş olduğu 
v(‘ muhtar ihtiyar heyotlerinin kamını vazifelei’i 
ni yapmamalarından dolayı kendilerine ikrami
ye verilmunu^i suıetile haklarında tatbik olunan 
muameh'de yolsuzluk buUmmadığı bildirilmif>tir.

Dileğin mahiyet ine güre DevhM şûrasına mü 
racaat edilmesi iktiza ederken bu kanunî yolun 
ilunal (‘diidiî^i anlaşıldığından tayini muameleyi' 
mahal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

705 13- XII - 19.Î9

3862 Haşan Şükrü Biro- 
^ 7 '4  ğnl.

Acıbadem 
5223 sokak 
5598 I evd€.

Kadıköy - îstanbul.

Y eniduy- 
18 No. h

İkramiyesinin veril- 14 sene polis meslekinde hizmet ettikten son 
mesi. ra hastalığından dolayı bilistifa çekilerek el-

yevm çalışamamakta olduğundan ve bazı emsali 
f̂ ibi bir liiikdar ikramiye itası hakkındaki mü- 
racaati isaf edilmediğinden bahsile isi itaf eyl«' 
inektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda, I)evl«>t 
bütçesinden verilen her paranın kanunî mevzu
ata istinad etmesi tabiî olup nnistedinin evvebn* 
vukuundan bahseylediği müraeaatin tarihi ve 
numarası mahvım olmaîuasile dileğinin mahiyeti 
vekâletçe kendisine verilen karşdığının ne ol
duğu bilinemediği ve maahaza hizmet müddetleri 
tekaüdiük haddine baliğ olmıyan memurlara 
ikramiye namile bir para verilmeyi}) ancak bu 
gibilerin malulen tekaüde şevkleri yolundaki 
dileklerinin göz önünde tutulmakta bulunduğu 
bildirilmiştir.

Kendini haklı gördüğü .surette Devlet şûra 
sına müracaata muhtar olan dilek sahibinin 
dileği üzerine tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

706 13 - XII - 193JI
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P'erdane Ersavaş. 
Fatih Sinanağa ma
hallesi Hasaiı baba 
sokak i\u « (‘\ dc. Ke
reste odun tüccarı Gi- 
ridli Grando Osman 
Nuri eşi.
İstanbul .

Arzuhal hulâsası i Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Fatih üçüncü sulh 
hâkimliği ik* p]yüb 
sulh ceza mahkeme- 
snıdeki davaları hak
kında.

Hakkında yapılan ve hayatını tehlikeye düşü
recek mahiyette bulunan tezvirat ve takibattan 
bahsile Fatih 3 ncü sulh hâkiıııliji^i ile Hyül> 
sulh ceza mahkemesinde aleyhinde açdan dava
ların incelenerek hakknını tecelli eltiriluıesini 
istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevahda. hu hah 
«la Istanbnl müddeiumumiliğinden alman 
yazı suretinin jçönderildiği ve kanunsuz 

bir muamele yapılmamış olduğu bildirilmiş 
ve mezkûr yazıda ise rae/,burenin aklî hastah 
ğa mübtelâ olması hasebile şikâyet ettiği işler 
hakkında tahkikata «>sas olacak nıalûıııat alına
madığı ve istidada mevzubahs olan işler araştı
rılarak Eyüb mahkemesindeki davanın, dava<̂ j 
nın gelmemesi üzerine sukutuna karar verilmiş 
ve diğerlerinin aklî maluliyete mübtelâ olmas] 
itibarile hakkında kanunu med(*m hükümleri 
dairesinde muamele yapılması için ahkâmı salı 
siye hâkimliğine yazdan müzekk(‘i*<‘]cr<> ai<! Iıu 
luıunuş olduğu gösterilmiştir.

Mahkemeye taallûk eden hâdis»‘ lı.tkkıııda 
encümende bir karar ittihazına nıahal olınaılışirı- 
na karar verildi.

Karar .\o. Karnr lYifilıi

707 8 - XII -1939

3842 Sabri Güven, Maaşının
4053 i Olta okul riyaziye şikâyet, 

öğretmeni.
Bolu.

azlığından »Jandarma zabitliğinden mütekaiden ve bilim- 
tihan orta mekteb riyaziye muallimliğine tayin 
edilmiş ve 11 senedenberi bu vazifeyi ifa etmekte 
bulunmuş olub anca’k mütekaid bulunmasından 
dolayı mebdei maaşla istihdam edilmesi mağduri 
yetini mucib olmakta bulunduğundan bahsile isti- 
taf etmektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda:
Mütekaid iken öğretmenliğe almanlarm 900 

sayılı kanun mucibince öğretmenlik mebdei maaşı 
olan 25 liranın tntan ücret tertibinden verilmek 
suretile istihdam edilmekte oldukları bildiril 
mistir.

Yapılan muameleye kanaat edilmediği surette 
İdarî dava açmak hakkı olan dilek saOıibinin bu
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kanım yolunu terk eylediği anlaşılmakla cûcü* 
mence yapılacak muamele olma'dığına karar ve- 
ridi.

Karar No, Karaı* tarihi

708 13 - XII - 1939

4133 Muhtar Kabar.
4357 Ulucaıılarda özbey- 

I 1er mahallesinde Akı- 
! dam sokağı 28 No. da 
Trablusgarbiı mülte
cilerden.
Ankara.

Dörtte üçünün ken
disine teffiz kdınan 
evin dörtte bir hisse
sinin de teffizi.

181
190

324
*̂ 344'

Receb Hulûsi Gür- 
lek.
Kartaltepe Avniye 
sokak No. 17 de. Ça- 
pakçur malmüdürlü- 
ğünden emekli. 
Bakırköy - İstanbul.

Katiyet kesbeden ka
rarın nakzı ile mağ* 

I duriyetten vikayesi.

Istanbulun Kınalıada,sında kfıin ohıb d()rtıe 
üçünün kendisine teffiz kümdığı (2250) lira mu
hammen kıymetli bir evin bakiye dörtte bir his
sesinin de teffizi ve her ııe kadar muhammen kıy
met 1810 liraya takdir ve tahmin edilmiş ise de 
bütün mamelekinin Trablusfta memleket ve mil
let uği'iında feda e'dilmiş olduğunun göz önüne 
alınarak bu bedelden de affedilmesini istemek
tedir.

Maliye ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâlet
lerinin bu işe aid alıııan oevablarından sonra iki 
vekâletin noktai nazarları arasında da görülen 
farkın anlaşılması için davet edilen mümessillerin 
huzıırile yapılan tedkikat sonunda :

Dilekçede bahsedilen dörtte birin Muhtar 
Kâbara toffizinde bir beis olmadığından efkâı- 
mutabıkı olduğu anlaşılmış ve ancak tahmin ve 
takdir edilen 1800 lira bedelin af fi için kanunî 
bir mesağ olmadığı görülmüş ve şu halde Hü
kümetçe dörtte bir hissenin ınüstediye teffizine 
muvafakat edilmiş olduğundan kanuna uygun 
olan bu dileğin yerine getirilmesine bir mahzur 
kalmamış ve 1800 lira bedelin affine dair dileğe 
gelince; bunun Hükümetçe affedilmemesinde 
kanuna mulıalif bir cihet bulunamamış olduğun
dan dörtte bir hissenin narama temlikine dair 
dileğin kabulüne 1800 lira bedelin affine dair di
leğin de reddine .söz birliğile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

709 13 - XII -1930

Çapakçur malmüdürü iken emirle seyyar 
jandarma alayına verdiği avansa aid senedin 
mukabilinde makbuz alınmak icab ederken sene
di Maliye vekâletine göndermiş ve fakat vekâ
letçe iade edilmeyen bu sened sebebile 1931 yılı 
idare hesabile evrakı müsbite noksanından <lo- 
layı kendine zimmet çıkarılmış ve açtığı temyiz
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115
121

Said Toker. 
Malmüdürü. 
Elmalı.*

3255
3425

il)rahiiH Aslan Türk. 
( '(îzac% inde ü^ardiyan. 
AJ a ra s

Onnan muamelât me- 
mnrluğıından işten 
el çektirildiği tarih 
ile af kanunu üzerine 
beraat mahiyetini ik- 
tisab eylediği tarih 
arasındaki maaşatı- 
nm verilmesi.

i davası da red kılınmak suretile hüküm katiyet 
kesbetmiş ise de kavarı mezkûrun nakzile mağ
duriyetten vikayesini istemektedir. Maliye vekâ
letinin cevabında: Katiyet kesbeden hükmün in
fazı zarurî olup ve ancak 500 liralık avansın 
Devlet hizmetine sarfedilip edilmediği ve akiİM*- 
tinin ne olduğu Jandarma umum kumandanlı
ğından sorulmuş ve neticede Devlet irin sarfo- 
lunduğu sabit olursa dilek sahibinin iadei mu
hakeme yolu ile zimmetten kuytulması imkânı 
elde edilmiş olabileceği bildirilmiştir.

îş düşünidü: İnfazı /arurî olan ilânı hükmü
ne karşı Maliye vekâletinin cevabında tasrih 
kılmdığı üzere iadei muhakeme yolu ile elde 

edildiği surette hakkını takipte muhtar kalan <li- 
lek sahibinin bu dileği üzerine encümende baş
ka bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

710 13.X II-1939

İğdir malmüdürü iken 
kendisine çıkardan 
zimmetin terkini.

iğdir malmüdürü iken 1930 malî yılı idare 
hesabından ve evrakı müsbite noksanlığından do
layı ibrazına talikan kendisine çıkarılan zimme
tin terkini istenmektedir.

Divanı muhasebattan alman cevabda:
Bu hususta lâhik olan hüküm aleyhine iadei 

muhakeme yoluna da müracaat olunduğu haldi* 
evrakı müsbitenin ibraz edilmemesinden dolayı 
hükmün infazından başka yapılacak muamele ol
madığı bildirilmiştir.

îlâm hükmünün infaznıa taallûk eden dilek 
hakkında encümence yapdacak muamele olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

711 13-X I I -1939

Andirin kazaSı Orman muamelât memuru iken 
bir yangın hâdi.sesinden dolayı tahtı muhakeme
ye alınarak indelmuhakeme beraati derdest iken 
2330 numaralı af kanununun intişarı üzerine ba
kındaki takibat durdurulmuş ve fakat açıkta bı
rakıldığı eiliotlo Devlet şûrasına vaki müracaa
tında maaşlannm verilemiyeceğine ve muadil bir 
münhale tayinine karar verilmiş ise de kanunun
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bu’lısetliği haklan istifade edemiyerek yirmi lira 
ücretle ceza evinde çalışmakta ve geçinememekte 
olduğundan bahsilc işten el (‘ektiuildiği tarilı ile 
af kanunu üzerine beraat ınalıiyetini iklisah eyle
diği tarih a’rasındaki maaşatımn 1452 ve ondan 
sonraya aid maaşatımn da 1777 numaralı kanun 
hükümlerine göre tesviyesini istemektedir.

Ziraa vekâletinden alınan cevabda, muma
ileyhin memuriyeti mmtakasında çıkan bir yan- 
ğmı vaktinde haber vermediğinden dola)rı 5 - X - 
1931 tan ihinde işten el çektirilerek icra kılman 
muhakemesi neticesinde suçu 2330 sayılı af kanu
nunun şümulü dahilinde görülmesile takibatın 
kaldırdnıasma kara'r verilmiş ve fakat beraat et- 
mediî'i ieiıı nıenıuriyet hakkına tekrar sahil) 
olaıvadığıııdan -t - XII - 1934 lafilıinde yerine 
baskası tayin edilmiş olduğu ve muha'kemede be 
raat veya ademi mesuliyet gibi bir karar almama
sından dolayı 1452 numa'ralı kanunun altıncı 
maddesi mucibince kendisine açık maaşı vermdı 
kabil olmadığı gibi bu maaşı almağa hakkı olma'- 
dığı Devlet şûrası karan ile de tesbit edilmiş bu
lunduğu vekâlet emrine alınmamış olması hasebile 
1777 numaralı kanunla da alâkası Jt)ulunmadığı 
ve bir vazifeye tayini keyfiyetine gelince son 
Orman teşkilâtı dolayisile bir çok talebi orman 
memurlukları lâğvedilmiş olduğundan matlubu
nun isaf edilemiyeceği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. KaraT tarihi

712 13 X II - 1939

1864 i  M. Cemil Alpaslan. 
Î978 i  Askerlik şubesi mua-

I mele memuru binba-!
şı.

' Adana.i
1871 Tevfik Ünlüer.
İ971 i  Askerlik şubesi mua

mele memuru önjdiz- 
başı.
Adana.

Tekaüd maaşlarının 
nısıf verilmesi icab 
ederken bu nısıfları
nın istirdadından şi
kâyet.

1683 sayılı kanuna tevfikan tekaüde sevkolun- 
duktan sonra tayin edildikleri Adana askerlik 
şubesi muamelât memurluklarından dolayı teka
üd maaşlarının nısıf olarak vcrlmesi icab eder
ken verilen bu nısıfların kendilerinden istirdadın
dan şikâyet eylemektedirler.

3410 sayılı kanuna tevfikan askerlerin zatle- 
rine aid olan bu iş hakkında askerî temyiz mah
kemesine müracaatte muhtar bulunduklarından 
Encümence bir karar itasına imkân olmadığına
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’ İcarar verildi.
Karar No. Karar tarihi

713 13 - XII -1939

3865 Ali (Jatak.
4078 Ahmedoğlu.

Vapraklı nahiyesinin 
Yiikarıbadiğin köyün
den heyeti ihtiyariye 
namına muhtar. 
C'n.nkın.

Müstelıak olduklan 
ikramiyelerinin ve
rilmediğinden şikâ
yet.

3811 Baki Çevik ve ar. 
4021 Tisa köyünden. 

Birecik.

Köylerin ilk yoklamasını yaptıkları ve bazı 
şahısların ikinci yoklamada noksan ve yanlış ka- 
yid eyledikleri öğrendikleri hayvanların cezalı 
vergileri tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş ol
duğu halde kanunen müstehak oldukları ikra
miyelerin 1936 ve 1937 senelerinde verilmemiş 
olduğundan bahsile bunların verilmesini iste
mektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda, mezkûr 
köy muhtar ve ihtiyar heyetinin 1936 yılında 
2897 numaralı kanunun 9 ncu maddesi muci
bince mazbata vermemiş ve 12 - V - 1936 tari
hinde köyde yapılan yoklamada altı koyun, beş 
kıl keçisi, otuz sekiz tiftik mektum zuhur ettiği 
gibi 1937 senesinde de ayni hükme riayet etme
miş olduklarından ve 8 - V - 1937 tarihinde 
yapılan yoklamada dahi iki koyun bir kıl keçi 
ve bir merkeb kaçak zuhur etmiş olduğundan 
kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrası mucibin 
ce her iki senelik ikramiyenin verilmemiş oldu
ğu ve mezkûr köy muhtar ve ihtiyar heyetinin 
kanunî vazifelerini yapmamalarından dolayı ik
ramiye verilmemesi suretile haklarında tatbik 
olunan muamelede kanuna uymayan bir cihet 
bulunmadığı bildirilmiştir.

Dileğin mahiyetine göre Devlet şûrasına 
müracaat edilmesi iktiza ederken bu kanunî yolun 
ihmal edildiği anlaşıldığından tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

714 13 - X I I . 1939

Köylerindeki fıstık 
ağaçlarına fazla kıy
met konulduğundan 
şikâyet.

Köylerindeki fıstık ağaçlarına eskisine naza
ran çok fazla kıymet tahrir vo bu babda vaki 
olan müracaatları Şûrayi devletçe reddedildi- 
ğinden bahsile Ankaradan "önderilecek bir heyet 
marifotile bu babda tedkikal iera ettirilmesini is
temektedirler.

Maliye vekâletinden alman cevabda; bu babda 
vaki olan itirazlar üzerine idare heyetince tahrirat
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kâti))inin niyabetile tapu memuru, nahiye mü
dürü ve diğer sahibi vukuf zevat marifet ile m«- 
lıalleıı icra ettirilen tedkikat notiecsiııdo 554 300 
lira kıymetten 47 400 lirasının tenziline karar 
verilmiş vc bu karara da mükellefler tarafından 
kanaat edilmeyerek Devlet şûrası nezdindc İdarî 
dava açılmış olduğu ve bu köy arazisi vergisinin 
eskisine nazaran fazlalaşmış bulunması eski 
\’̂ ergi kıymetlerinin 1290 senesinde takdir edilib 
bu günkü alım satım rayiçlerine uygun olmama
sından ve bir arazinin de evvelec mektum yani 
tahrir harici kalmasından ileri geldiği mahalli 
ile yapılan muhabere neticesinde tahakkuk etti
ğinden ve arazi tahrir itiraznameleri üzerine 
idare İK'yeitince ittihaz olunan kararların Devlet 
şûrasına müracaat lıakkı mahfuz kalmak şartile 
nihaî bulunacağı 2901 numaralşı kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı olmasına ve mÜKtediler bu bab- 
daki idare heyeti kararı aleyhine Devlet şûra.sı 
nezdinde İdarî dava açmış bulunmalarına göre 
Şûraca ittihaz ve tebliğ olunacak karar dairesin 
de hareket olunacağından bahsile yapılacak başka 
şey olmadığı ve tatbik edilen muamelenin kanun 
hükümlerine tamamen uygun bulunduğu bildiril
miştir.

Cereyanı muameleye göre encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

715

3922
4136

Omer Bilgili. 
Ovacık köjü 
ihtiyariyesi 
muhtar. 
Çankırı.

Müstahak oldukları 
heyeti ikramiyenin verilme- 

namma si.

13 - XII - 1939

veKöylerinin ilk yoklamasını yaptıkları 
bazı şahısların noksan kaydettikleri hayvanlar 
ikinci yoklamada meydana çıkarılarak tahakkuk 
ettirilen cezalı vergileri tahsil edilmiş olduğu 
halde kanunu mahsusun 26 ncı maddesi mucibin
ce müstehak oldukları ikramiyeleri 1936 sene
sinde verilmemiş olduğundan bahsile verilmesini 
istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda, mezkûr 
köy muhtar ve ihtiyar heyetinin 1936 senesinde 

2897 numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibin
ce mazbata vermemiş olduklarından ve 
28 - IV -1936 tarihinde yapılan yoklamada dört 
tiftik keçi, üç merkeb kaçak zuhur etmiş olma- 
sile kanunun 26 neı maddesinin son fıkrası mu-
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- cibince 1936 senesi ikramiyelerinin verilmemiş 
olduğu ve mezkûr muhtar ve ihtiyar heyetinin 
kanunî vazifelerini yapmamış olmalarından do
layı kendilerine ikramiye verilmemek suretile 
tatbik olunan muamelede yoistîzluk bulunmadı
ğı bildirilmiştir.

Hükümetin cevabına kani olmadığı surette 
Devlet şûrasına dava açmak hakkı derkâr bulu- 

' nan uıüstedinin istidası üzerine encümence yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  25 —

716 13-X I I -1939

Reis
Giresun

/. Sökmp^t

M. M.
Ordu 

Hamdi Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Bolu Çorum (îazianteb
Lntfi Görtn Nuri Kayaalp M. Şahin

(lümüşane Kırşehir Ordu Samsun Tokad Van
Şevket Erdoğan Dr. Yusuf Somer Dr. V. Demir Naşid Fırat M. Develi M. Boya

Hatay
Bekir Sıtdı Kunt
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Kâzım Altınay. 
Abbasağa mahalİMİ 
Krfyucu sokakta ikin
ci derecede malûl 
e mekli biıîbaşı. 
İstanbul - Beşiktaş.

A r/ıılifil ImlAsrtsı I E ı ıc ü m e n  k a ra n  y e  ne seb«bden Terüdifti

Terfih zamiarmdan 
tevkif at yapılmaması 
ve bu zamların vergi
lerden muafiyetinin 
temini.

551 numaralı terfih kanununun birinci mad
desinde terfih zaınlarnnn tevkifata tâbi tutulma
yacağı yazılı olduğu halde bu zamlardan muva
zene ve tayyare vergileri kesilmekte olduğun
dan ve harb malûllerinin 50 liraya kadar olan 
maaş ve tahsisatlarının kazanç vergisinin mad- 
dei mahsusası mucibince esasen kazanca tâbi tu
tulmadığı nazarı dikkate alınarak vergiler bir- 
leştirilirken 551 numaralı kanunun hükmüne 
tevfikan terfih zamiarmdan tevkifat yapılma
ması icab edeceğinden bahsile bu zamlarm vergi
lerden temini muafiyetini istemektedir.

Maliye vekfıletinden alınan cevabda:
J — Terfih zamları kazanç ve İktisadî buh

ran vergilerinden muaf olup ancak maaş terti
binden ve maaşa munzam olarak verilen bu pa
ranın muvazene vergisi kanununun mevzuuna 
girmesi ve ayni zamanda bu kanunda terfih 
zamları için bir muafiyet kabul edilmemiş olma
sı hdsebile Divanı muhasebat raporu üzerine Bü
yük Millet Meclisinin kararile muvazene vergi- 

 ̂ sine tâbi tutulduğu gibi hava kuvvetlerine yar- 
dnn vergisi kanunile de keza bir muafiyet hük- 

' mü tesis edilmemiş olduğu,
{ 2 — 2395 numaralı kanunun 3 ncü maddesi- 
j nin 16 ncı fıkrası mucibince tekaüd maaşların- 
I dan 50 liraya kadar olanı kazanç vergisinden 
I muaf olduğu gibi mikdarı 100 liradan fazla ol

mayan tekaüd maaşlarından da ayni fıkranın 
diğer maaşlara aid muafiyet hükmüne tevfikan 

i 20 lirasının bu verdiden muaf tutulmakta bulun
duğu,

; 1890 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
A fıkrası 1683 sayılı tekaüd kanunundan evvel
ki kanun ve hükme göre bağlanmış olan tekaüd 

I maaşlarını İktisadî buhran vergisinden tama- 
j men istisna etmiş ve mezkûr kanunun hüküm- 
I lerine müsteniden bağlanan tekaüd maaşlarm- 
i dan 30 liraya kadar olanı da bu vergiden muaf 
, bulunmuş olduğu.
, 1980 numaralı kanunun birinci maddesinin 
' istisnalara aid beşinci fıkrası mucibince vergi 
! tevkifatından sonra kalan mikdarı 20 lirayı geç- 

miyen bilumum zat maaşları muvazene vergi- 
[ sinden muaf tutulmuş ve hava kuvvetlerine yar- 
I dım vergisi kanununda ise zat maaşları için böy-
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: le bir muafiyet kabul edilmemiş bulunduğu,
Bu zikredilen muafiyet hükümleri mütekaid- 

lerin ve malûllerin himayesini temine kâfi bu
lunmakla beraber bütçe imkânlarının müsaade
si nisbetinde vergilerde yapılan tahfif ve tenzil
lerde mütekaid, yetim ve dulların ve bu meyan- 
da harb malûllerinin vaziyetleri hususî bir alâ
ka ile nazarı dikkate alınarak mümkün görülen 
müsaade ve muafiyetlerin daima verilmekte bu
lunduğu bildirilmiştir, 

i 551 sayıh kanuna muhalif olarak muamele 
yapıldığı izah edilmekte ve aksi kanaatte bulu
nulduğu surette dilek sahibinin İdarî kaza yolu
na müracaat eylemesi icab etmesine mebni encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

717 14- X I I -1939

3795 Memed Gümüş ve 
4005 I arkadaşları.

■ Erkmen mahallesi 
1 mutemedi, 

fiümüşoğlu.
Bolvadin - Afyonka- 

' ı*ahisarı.

Vergilerinden sabı
kaya aid olan kısmın 
tecili ve haliye borç
lanılın da affi.

Kazalannm kuraklık mıntakasına idhali zım
nında muamelei mukta'ziycsi ifa ve kaymakam- 

I  Irkça makamı aidine işar krlındığı halde vergi 
j borçlan için Ziraat hayvanlan ibilmüzayede 8atıl- 
I dığından ve esmanı deyinlerini ödeyemediği ci

hetle aynca tazyik edilmekte bulunduklarından 
I bahsile vergilerinden salbrkaya aid olan kısmınn» 

tecilini ve haliye borçlarının da kuraklık seibeibile 
I  af ve terkinini istemektedirler.
I Muımaileyüıimin satıldığını iddia ettikleri çift 
j lıay\'anlarmın ve aletlerinin satılmadığı ve 1937 se- 
j nesi vergileri kuraklık dolayisile ve 1833 numa- 
! ralı kanunun beşinci maddesi mucibince terkine 
I tâbi olarak evrakının derdesti irsal bulunduğu 
J ve bu yıl vergisi için mükelleflerin ta'zyik olun- 

mayrb yalnız sabıka vergileri için Tahsili emval 
i kanunu hükümlerinin tatbiki suretile tahsilâta 
; devam edilmekte olduğu işarı malhalliden anla- 
' şıldığı beyanla sabıka bina ve arazi vergileri 2566 
I numaralı kanunun 6 ncı maddesi mucibince esa- 
! sen taksitlendirilmek suretile tecile tâbi tutul- 
j muş olmasına binaen bunların ikinci bir defa da

ha tecile kanunen imkân görülmed^iği Maliye ve- 
I kâletinden cevfî ben bildirilmiştir. Tayini muame-
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3691
3895

Naci Kara.
Harran ilçesine bağlı 
Telesvet köyünde mu
kim.
Urfalı.
Sabıkoğlu.
Urfa.

4016 I Osman Kahraman. | Tekaüde şevki. 
'423^1 Telgraf hat bakıcısı. |

I Dinar.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ödemeye iktidarı ol
madığı arazi bedelin
den bir kısmının affi 
diğer kısmmın da 
uzun müddetle taksi
te bağlanması.

leye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. KaraT tarihi

718 14 - XII - 1939

ürfaıını Harran kazasına bağlı Telesvet kö- 
yüiiden bilmüzayede satın aldığı arazinin taksit 
bedellerini kuraklık ve çekirge afetinden dolayı 
senelerdemberi ödeyemediğinden ve halen de öde
meye iktidarı da olmadığından bahsile mezkûr 
arazi bedelinden bir kısmının affine ve diğer 
kısmının da uzun müddetle taksite bağlanmasını 
istemektedir.

Maliye vekâletinden alman eevabda , müste- 
dinin taksit borçlannı 2222 ve 1773 numaralı ka
nunlar ahk'mına tevfikan tecil edilmiş olmasına 
rağmen öf' nediği cihetle hakkında tahsili emval 
kanunu rr: -ibince takibata t€vessül zarureti hâ
sıl olmuş mı ubahs gayrimenkul bedelâtnıuı, 
ne ikinci )>ir defa taksite rabtına ve ne de bir 
kısım ka. ‘. in affine mevzuatın gayri müsaid bu
lunmuş olduğu bildirilmiştir. Tayini muameleye 
m ah ;o lrr lığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

719 14- X I I -1939

Müddeti hizmeti istiklâl zammile beraber 21 
si'neye baliğ olmasına binaen tam tekaüdle vazi
feden ayrılması icab ederken 940 lira verilmek 
suretile tokaüd hakkı nezedildiğinden kaydi hayat 
şartile tekaüde şevki tahtı karara alınmasını iste
mektedir.

Posta, telgraf umum müdürlüğünden alınan 
eevabda, 1295 doğumlu bulunan müstedinin 2772 
numaralı kanunun 19 ncu maddesi mucibince 55 
yaşında tahdidi sinne uğradığı halde mezkûr 
kanunun 20 nci maddesine tevfikan iki sene da
ha temdiden istihdam edilerek 17 - VI - 1937 ta
rihinde mecburen tekaüde sevkolunnıuş bu su
retle filî müddeti hizmeti - iki defa istifa sure- 
tile idareden ayrılarak açıkta geçirdiği iki sene 
dokuz ay altı gün ile 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 6 ncı maddesine tevfikan tenzili lâ- 
zımgelen döı-t ay yirmi iki günlük sene küsuratı 
hariç olmak üzere - on altı seneden ibaret bulun-
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ııuı.̂  ülnıasına vc tckaüd maaşına kesbi istihkak 
ifjin Büyük Millet Meclisinin 695 numaralı ka- 
l armın 14 ncü maddesi mucibince yirmi sene filî 
liizmot meşrut olarak itibarî hizmetlerin nazara 
alınımasr mümkün olmadığına binaen mumailey
he tekaüd kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 

! I beher lıizmet senesine mukabil birer aylık hesa-
bUo son aldığı dokuz yüz kuruş aslî maaşın em
sal ihasıh defaten v<'rilerek alâkasının kesildiği 
bildirilınıi^tir.

: Hükümetin tatbik ettiği muameleye razı olma-
* dığı suretten kazaî mercilere müracaat icab eder-
I  ' ken ihiiial edib yalnız Meclise müracaat ettiği an-
' hışılmakla tayini muameleye mahal olmadığına
'  ̂ karar verildi.1 ■ 1
, Karar No. Karar tarihi

720 14- X I I -1939

3962 n. Mutluer.
4179 '̂̂ ı̂ Tİ Akyar vekili 

Avukat.
Morzi fonda üçüncü 
muhabere alayının 
sekizmei tabur birin
ci bölüğünde er. 
Tokad.

 ̂ Belediyece yıktırılan 
I evi hakkında.

Belediyeden aldığı ruhsatla evinde yaptırdığı 
tamiratın, tamiratı feriye olmayıp esasiye oldu- 

1 ğuna dair ligarazin vaki olan ihbar üzerine be- 
j  lediyece yaptırılmasına karar verilmiş ve bu ka- 
I rardan dolayı heyeti idare ve Şûrayi devlet 
I nezdlerinde vaki olan itirazı reddedilmiş olma- 

sile Şûrayi devlet heyeti umumiyesine müracaat 
; eylediğinden bahsile mezkûr heyeti umuniiyece 

adalete muvafık karar ittihaz edilmesini iste
mektedir.

î Dahiliye vekâletinden alınan eevabda, ınüste- 
j dinin, belediye kanununun 113 ve yapı ve yol- 
I 1ar kanununun 13 ncü maddelerine aykırı olarak 
I ruhsatsız tamirat yaptığı anlaşılmasile belediye 
i  encümenince evinin yıktırılmasına karar veril- 
I miş ve idare heyetince de tasdik edilen bu ka- 
i rar üzerine Şûrayi devlete vaki olan itirazının 
I reddedilmiş bulunduğu ve bu itibarla yajîîlan 
i muamelede yolsuzluk olmadığı bildirilmiştir, 
i  Kazaî mercilerden sadır olan bir kararın ref 
! veya tadiline dair eıuninıende bir karar ittiha- 
I zina imkân olmadığına karar verildi, 
i Karar No. Karar tarihi

721 14- X I I -1939
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Şevket Yılmaz ve ar. 
Balalan köyü ve di- 
^er k()yler ihtiyar 
lıey etleri.
Bafra.

Arzuhal hulâgası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müruru zamana uğ- I 
rayan vergilerinin 
tasfiyesi ve hakların
da yai)ilmakta olan 
icraî takibatın duıxlıı- 
j’U İması.

Arazi vergisine matrah teşkil eden ve evvel
ce tahrir komisyonları tarafından takdir olu
nan kıymetlerin fazlalıklarından ve müruru za
man lıâdiselerinden bahisle mezkûr vergilerin yeni 
tahrirde vazolunan kıymetler üzerinc^en tahak
kuk ettirilerek mukassatan tahsilini müruı*u 
zamana uğrayan vergilerinin tasfiyesini ve bu 
muameleler yapılıncaya kadar haklarmda yapıl
makta olan icraî takibatın durdurulmasını iste
mektedirler. ]

Maliye vekâletinden abnan cevabda, müs- 
tedilerin köyleri arazisinin 1929 yılında tahrir 
görüp bu tahrirde konulan kıymetlere karşı iti
razda bulunulmadığı ve 2567 sayılı kanun icabın- 
ca bu kıymetlerde % 40 tenzilât yapılarak 1934 
yılından itibaren vergilerinin bu tenzilli kıymet
ler üzerinden tahakkuk ettirmekte olduğu, ve 
mühim bir kısmı bakaya da kalmış olan 1930, 
1931 yıllan vergilerinin müruru zamana uğra
maması için haciz konulmuş ise de malların sa
tılması şeklinde hiç bir suretle tazyik vapılma- 
dıgı, ve sabıka vergilerinin taleb veçhile son 
tahrir kıymetlerine göre tahsiline imkân bulun
mayıp ancak 1938 yılma aid vergilerin bu kıy
metler üzerinden tahakkuk ettirilmesi kabil ola
bileceği işiirı mahalliden anlaşıldığı beyanile 
mukaddema tahrir komisyonlarınca takdir edi
len kıymet üzerinden tahakkuk ettirilen vergi
nin son tahrir kıymetine göre tadili mümkün ol
madığı gibi 2566 sayılı kanunun 6 ncı maddesile 
esasen taksitlendirilmiş olan sabıka bina ve ara
zi vergilerinin başkaca taksitlere raptına ve bu 
husustaki icra takibatının durdurulmasına kanu
nen imkân olmadığını ve bu vergileı* için filen ha
ciz konulmuş olmasına göre müruru zaman hak 
kındaki iddiaların da varid bulunmadığı bildiril
miştir.

Hükümetin cevagına kani olmadıkları surette 
kazaî mercilere müracaat etmeleri iktiza eder
ken bu kanunî yolu ihmal eyledikleri anlaşıl
makla encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

722 1 4 -X II-1939
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Haşan Tahsin. 
Mecidiye mahallenn- 
de No. 4 evâe.
Malûl.
Kütahya.

- 3 1  —

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kanunsuz olarak ûa- 
mına kazanç vergisi 
tarhcKİildiğinden şi- 
kâvet.

Hükümet dairelerinde şahsa aid işleri takib 
ettiği halde seyyar arzuhalcilik yaptığı iddiasile 
kanunsuz olarak namma kazanç vergisi tarhedil- 
diğinden şikâyeti ve malûl olmasile kazaînç ver
gisinden istisnası talebini havidir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda:
Mumaileyhin yaz^atıe ve dükkân açmaksızın 

seyyar bir surette Hükümet konağı avlusunda ve 
ötede beride şehirli ve köylülere istida ve m^k* 
tub yazmakla iştigal eylediği varida*t memuru ta
rafından yoklama ile tesbit olunmuş ve 2395 nu
maralı kazanç vergisi kasnununun 20 nci madde
sinin (D) ve 37 nci maddesinin (C) fıkralarına 
idhalen 23 ncü madde mucibince seyyar arzu
halcilere 1935 senesi için tanzim olunan cedvel- 
de 25 kuruş ve 1936 sen<esi için tanzim olunan 
cedvelde de 30 kuruş gündelik gayri safi ka
zanç takdir edilmiş olmasma binaen 20 misli 
üzerinden 1935 senesi için 500 kuruş kazanç ve 
100 kuruş buhran vergisi ki ceman 6 lira ve 
1936 senesi için 600 kuruş kazanç ve 120 kuruş 
buhran vergisi ki ceman 7 lira 20 kuruş tarh ve 
tahakkuk ettirilmiş olduğu ve malûliyet iddiası
na gelince malûliyetinin neden münbais olduğu 
ve ne gibi vesaika istinad eylediği mumaileyhe 
sorulduğunda bu hususta bir vesika ibraz ede
memiş ve ifadesine göre malûliyeti sağ elindeki 
şahadet parmağının üçte birisinin kesik olma
sından ibaret bulunduğu ve kendisinin 40 ku
ruş maaşlı mütekaidlerden iken 1929 senesinde 
on seneliğind alarak alâkasının kesilmiş ve ha
len Hadim kazası sıhhiye memurluğunda ifayi 
vazife etmekte olduğu ve mumaileyhin evvelce 
iki istida ile vekâlete vaki müracaatı üzerine 
yapılan tedkikat neticesinde hakkında tatbik 
olunan muamelede kanuna muhalif bir cihet ol
madığı görülerek keyfiyetin kendisine yazı ile 
tebliğ ettirilmiş olub tesbit oluinan şu vaziyete 
nazaran mumaileyhin kazanç vergisile teklifi 
kanun hükümleri icabmdan bulunduğu ve mez
kûr vergi kanununun üçüncü maddesinin 12 nci 
fıkrasındaki evsaf ve şeraiti haiz olma'masmdan 
dolayı vergiden istisnasına imkân görülmediği 
bildirilmiştir.

Tarhedilen vergiye katşı itirazat için kanunî 
mevzuata göre hareket iktiza eylediğinden kanun
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Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
i
i

yollarını ihmal ile müstedinin bu şekilde vaki mü- 
ruccatı ürerine encümence ibir muamele ifasına 
imkân olmadığma karar verildi.

Karar No.. Karat tarihi

3642 ' 
*3844 !

Ali Bilici.
llaoıahmed mahalle
sinde kiracı, 
llozanlı Momodoglu. 
Basiyavuş.
Divarbakır.

Harbi umumide yara
lanmış ve yaraların 
tesirile çalışamamak
ta olduğundan ken
disine Diyarbakırda 
})ir ev verilmesi veya 
yardım yayidması.

870 I Haşan Sümer.
~9Ö8 j Sarıca paşa mahalle- 

I si Cami sokak No. 7 
Edirne.

Hizmet müddetini 
Divanı muhasebatça 
18 seneye indirildi- 
15:1 nden şikâyet.

723 14 - XII - 1939

20 şubat 1327 de askere girerek harbi umu
mide yaralannuş ve aldığı yaralardan dolayı ça
lışamamakla bulunmuş olduğundan bahsile ken
disine Diyarbakırda bir ev veya ev parası itası 
veyahud bir nıikdav arazi verilmesini istemekte
dir.

Bu gibilere ev veya ev parası verileceğine dair 
bir hüküm nievcud olmamasile mumaileyhe ora
larda bir mikdar arazi verilmesine imkân bulu- 
nub bıüuıımadığınnı tedkikı encümen kararile 
Sıhhat ve içtinuıî muavenet vekâletine yazılarak 
alınan cevabda, mumaileyhin tarlası ve hayvan v(* 
alâtı ziraiyesi bulunmadığı ve Türk kültürünt; 
de mensub olmadığı ledelmuhabere vilâyetin ica
rından anlaşdıb 2510 numaralı kanun ise Türk 
kültürü olmayanların bu gibi yerlerde yerleşti
rilmelerine imkân vermediği gibi 716 sayılı ka- 
luuı da aneak bilfiil çiftçi olanlardan toprağa 
mühtaç bulunanlara toprak verilmesini âmir olub 
bir işle iştigal etmiyen mumaileyhe bu vaziyet 
karşısında toprak verilmesine imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Cereyanı hale göre yapılaciüt bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

724 14- X I I -1939

1324 senesinden 1939 yılına kadar Devlet hiz
metinde bulunduğu bu esnada bir sene esarette 
ve iki sene de Yunan işgali münasebetile açıkta 
kaldığı bunlar filî hizmetten çdıarıldıktan sonra
27 sene he:} ay 16 gün hizmeti filiyesi olduğu hal
de Divanı muhasebat bazı hizmetlerini tenzil ede
rek 18 seneye indirdiğinden ve dosyalarının ted- 
kikile hakkmın verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Divanı muhasebat reisliğinden sorul
muş, alınan cevabda mumaileyhe tekaüd hakkı 
bahşetmeyen jandarma bölük eminliğinde ve be-
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Arzuhal verenle- 
 ̂ rin adı, sam ve 

otTircluklan yer
Arzuhal hulâsası Mikmİiik'I» kararı ve ne sei)eİHİeu verildiği

Uxliyo ınonıuriyctindo g‘e»;en liizmotleri lıesab (‘dil- 
niüyip Devlet lıizmctindo ^eçeıı oıı sekiz sene i(,*iıı 
kendisine 810 lira ikramiye verildiği ve yapılan 
muameleye bir itirazı varsa esbabı mucibesile Di
van riyasetine bildirildiği takdirde heyeti \imii- 
ıniyeye şevki mümkün olduğu bildirihnektedir.

Encümence tayini muameleye nuıhnl olmadığı- 
n;ı kil rar verildi.

• Karar No. Karai’ tarihi

725 14-XII - 1939

4140 llfisjın ören.
4:̂ ()5 Kurtuluş mahallesi 

Keçeciler sokak No. 6 
evde Süle>Tnanoğlu. 

4872 Sındırgı.

Sıhhat memurluğuna, 
tayini.

4564

Askerî tıbbiye mektebine bağlı sıhhiye 
dikli zabit mektebinden mezun ve .şehadetnamesi 
İstanbul sıhhat memurlar mektebi nıüdüriyetiu- 
den musaddak bulunduğu halde srhhat memur
luğuna tayin edilmediğinden bahsile mezkûr me
murluğa tayinini istemektedir.

Sıhhiye vekâltinden alnuın eevabda. bu mek- 
teb mezunları. (îvvelce vekâlete bağlı kü(,;ük sıh
hat memurları mektebine ilk tahsil fiörenler ka
bul edildikleri sıralarda mektebli sıhhat menuı- 
ru ^ibi tavzif edilmektelerken 1982 senesinden 
beri küçük sıhhat memurlar mektebinden orta 
tahsilini bitirmiş ve en asjağı iyi derecede i^eha- 
detname almış olanlar alınarak orta tahsil üstü
ne iki senelik bir meslekî tahsil ilâvesinden son
ra sıhhat memurluğuna tayin edilmekte olmala
rına binaen hiç bir raekteb nıeznnu olmayan ve
ya nihayet ilk tahsil görmüş olanların kabul 
edildiği öredikli sıhhiye küçük zabit mekteble- 
rinden çıkanların sıhhat memurluğuna tayini 
muvafık görülmediği ve buna binaen vekâlet 

teşkilât ve memurin kanununun kimlerin sıhhat 
memuru olabileceğini gösteren 59 ncu maddesi
ne gedikli sıhhiye küçük zabit mektebleri m<*- 
zunlarının idhal edilmiş bulunduğu ve şu hale 
göre Süleymanoğlu Haşanın maaşlı bir sıhhat 
memurluğuna tayinine kanunî imkân görüleme
diği ve ücretle çalrstırdan mücadele sıhhat me
murluklarından birine tayini imkâiu varsa da 
seyyar olan \ (> daima köy köy gezmesi lâzım ge
len böyle bir vazifeye de ayağnun sakatlığı 
ve malûliyeti mâni bulunmuş olduğundan tavzi
fi (‘ihetine gidilemediği bildirilmiştir.

Kncümence yapılacak bir muamele olmadığı-
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na kaıvır verildi.
Karar No. Karai' tarihi

726

3291 HÜMoyin ve ar.
3462 Hamamcılar (kemi

yeti başkanı.
İstanbul

Kırkçeşme .sularında
ki ta.sarruf haklarının 
iptal edildijjinden şi
kâyet.

4169
4394

Fevzi Bali. 
Cümhnı-iyet fırını 
karşısında Tadık so
kak No. 28 evde. 
Erzurum eski telgraf 
muhabere memuru. 
Ankara - Cebeci.

Memuriyetinin iadesi.

Hamamlarına belediytc»' terkos suyu satmak 
i(ân Kırko.eşme sularındaki tasarruf lıakhıi'itıın ip
tal edildiğinden şikyet olunmaktadır.

Dahiliye vekâletinden alınan cevaba göre Is- 
tanbulda çıkan tifo hastalığı dolayısile yai)ilan 
bakteriyolojik tahlil neticesinde mülevves oldu
ğu tebeyyün eden Kırkçeşmo sularının şehir hal
kının hayat ve sıhhatlerini korumak nuiksadile v<’ 
vilâj’’et hıfzıssıhha meclisinin kararile şehre isalcsi 

menedilmiş ve bu meyanda oskidenberi hamamlara 
cari olan Kırkçeşme sularından kesilmiş ol'luğu 
bu suretle beher inetrc mikâbı on beş kuruştan 
terkos suyu kulanmak mecburiyetinde kalan ha
mamcılara bir yardım olmak üzere Kırkçeşme su
yu üzerindeki tasarruf haklarını belediyt'ye dev
retmek şartile beş kuruşunun belediyece sular ida
resine prim olarak ödenmesi belediye nn'Cİisinee 
28 - IV - 1938 tarihli kararile kabul edildiği bil
dirilmektedir.

İstanbul vilâyet ve belediyesince hamamlar 
hakkında ittihaz edilen sıhhi ve İdarî kararlardan 
ılolayı hakhırı ihlâl edih'nlcrin İdarî kaza mercile
re müracaat haklan derkâr olduğu gibi dilek sa
hihlerinin mutasarrıf oldukları sulan usul ve ka
nun mevzuatı hilâfına olarak İstanbul belediyesi 
teanellüke hak ve salâhiyetini olmayacağından bu 
hususta dilek sahihlerinin tasarruf haklarını ih
lâl eder tarzda vaki olacak her hangi bir hareketten 
dolayı mahkemeye müracaat hakları mevcud ol
duğundan halen Encümence bir muarneh* icrasnıa 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

727 U - XII - 193!)

Kızılçakçak posta ve telgraf müdürü iken tef
tişe gelen memurun ifadatma kapılarak imzala
dığı zabıt varakası üzerine sınıfı tenzil ve mütea
kiben de tahtı muhakemeye alınarak mahkûm ve 
6 teşmievvel 1937 tarihinde vazifesinden ihraç 

lidilmiş olduğndan ve mağduriyetinden bahsile ia
de i memuriyetini istemektedir.



Arzulial verenle
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Arzuhal bulâsası Eu(‘üıneı» kann ı ve ııc sehebden verildiği

Posta ve telgraf umum müdüriyetinden alı
nan cevabta, mumaileyhin Devlete aid paradan 
69 lirayı zimmetine geçtirmiş olmasından dolayı 
icra kılınan kanunî takib ve muhakemesi netice
sinde 6 ay müddetle hapsine ve bu cezanın teci
line karar verilmiş olmasile 788 numaralı memu
rin kanununun 49 ncu maddesi hükmüne tevfi
kan memuriyetten ihraç edilmiş olduğu bildiril
miştir,

311 sayılı karara tevfikan yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

B^arar No. Karar tarihi

3234 Mustafa ()nel ve ar. 
3404 Memedoğlu.

Tokad.

Hakikî değerlerinden 
bir kaç misli fazlasile 
salın aldıkları gayri- 
menkullerdcıı müle- 
vellid l)orçiarından 
ııısrnmı affi.

728 14 - XII - 1939

Mukaddema hakiki d('ğorlerinden bir kaç kat 
fazlasına satın aldıkları gayrimenkulleı-den müte- 
vellid borçlarından nısfını verenlerden ve verecek 
olanlaıclan diğer nısfının muhacir borçları gibi 
af \(‘ iı-rkinini istemektedirler.

^Mumaileyhimin 341 senesinde satın aldıkları 
ve ^ekli aslisine tebdilen akar haline getirerek in
tifa temin eyledikleri gayrimenkullerden mütevel- 
1 id borçlan yirmi taksid(‘ rabtedilmiş olmasına 
rağmen senelerdenberi ödememekte oldukları ına- 
lıallî defterdarlığın işarından anlaşıldığı ve esa
sen iddiaları gibi satış bedelinin yarısının af ve 
terkinine mevzuat müsaid olmamasile laleblerinin 
tervicine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

729 14-X II  - 1939

2095 Salih Zeki Türkteki.
2208 İnhisarlar yaprak 

tütün deposu Paşalı- 
manında taş ambarda 
507 numarada işçi 
Muradoğlu.
İstanbul - Üsküdar.

Vazifesine iadesi. Muhtelf orman kolculuklarında bulunduğu 
sırada ihmal, terahi ve vazifei memuriyetini sui
istimal maddelerinden dolayı yedi clefa lüzumu 
muhakeme kararı almış ise de indelmuhakeme 
iktisabı beraet eylemiş ve yalnız isbatı vücud 
edemediği son muhakemesinde tecil kaydile gı
yaben hapis cezasına mahkûm edilmiş olduğu hal
de (bir sene zarfında dört defa lüzumu muha
keme karan aldığından dolayı vücudundan isti
fada caiz değildir) denerek vazifesinden tasfiye 
suretile uzaklaştırıldığından ba<hsile hakkının ia
desini istemektedir.
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Ziraat vekâlet inden alınan covabda, muma
ileyhin 22 bin kental odunu kömüre tahvil ile 
kaçırıhnasına' müsaade ettiğinden ve gayri kanu
nî çap puslası kesdi^çinden dolayı istiJıdamı caiz 
görülemiyerek memurin kanununun muvakkat 
birinci maddesi mucibince vilâyet idare h(\vctiniî)
28 - I - 1936 tarihli kara'rile tiist'iyeye lAbi tu 
tulmuş olduğu bildirilmiştir.

Müstedinin idari kazaya müraeaal etmişi icab 
ederken bu kanun yolunu ihmal eylediği anlal^ıl- 
makla encüımencc yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karai- tarihi

730 14 - XTI - 1939

2336 Nuri öner. Kuruşun santime leb- Muamelâtta kolaylık olmak üzere kırk para-
2458 köyü (»ğretme- diline dair. nın yüze bölünmevsinin kanunlaştırılması iste-

ni. mektedir.
Kemaliye. Tayini muameleye mahal olmadığına karaı*

verildi.
Karar No. Karar tarihi

731 14 - XTT - 1939

63
66

Riza Akyel.
Emirler mahallesin
de Kuddusioğlu. 
Niğde.

Malûliyet maaşı tah
sisi.

İstiklâl harbinde yaralanarak malûl kalmış 
ve iki ha^staneden aldığı raporlar iyi tedkik edil
mediğinden kendisine maaş tahsis kılınmadığın- 
dan .şikâyet eylemektedir.

Killî Müdafaanın cevabmda: dilek sahibinin 
iddiası resmen tevsik edilemediği bildirilmiştir.

Dinlenen vekâlet mümessili (leneral Mazlum 
195 numaralı kanun tefsiri hükümlerine göre bu 
ere maaş bağlanımasına imkân olmadığını bildir
miştir.

Yapılan muameleye kanaat hâsri (Hİilemediği 
surette kazaî moj'cilere müı-acaat zarureti varken 
ihmail edildiği anlaşılmakla encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

732 14 - XII - 1939
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A rzıılıa i veî'ojılo- 
i'İJL ndı, sanı vv 
olui'duklan v(m-

.Mustafa Çınar. 
Kı-zunım Ziraat ban
kası eski nüicUir mu
avini.
A » İT.

S B - "

A i'/ııhal hu lâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tekaüdl üğün ün ie ra -
SI.

17 temmuz 1327 tariJıinde Ziraat bankası me
muru olmuş ve 13 teşrinisani 1337 tarihinde müs- 
tafi addedilmiştir.

Kendisinin daha evvelce yaptığı gönüllü as 
kerliği ve jandarmalığını hesaba katarak kanu
nî ııuiddetini doldurmuş olduğundan tekaüdlüğü- 
ııüıı icrasını istemektedir.

lv(,‘yfiy('t Iklısad vekâletinden sorulmuş; alı
nan ceval)da, bu dileğini ayni zamanda Ziraat 
bankasına vo Başvekâlete karşı da yai)tığı ve as
kerlikle jandarmalık hizmeti tekaüd müddetine 
sayılamadığından tekaüd muamelesinin icrasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Hakkmda tatbik edilen muamelede kanuna 
muhalif bir cihet görerek kazaî mercilere müra
caat etmemiş olan dilek sahibinin dileği üzerine 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

733 14-X I1-  193Î)

5121
5479

(iüllü Yazıcıoğlu. 
liKİnü mahallesi Ak- 
yol shkak No. 17. 
Hüseyin eşi.
Ankara.

Oğlundan babasına 
bağlanan maaşın ba
basının ölümile ken
disine tahsisi.

Oğlu tabib binbaşıdan babasına bağlanan ma
aşın bu defa babası ölmesile kendisine tahsisini 
istemektedir.

Bittedkik dileğin isafına imkân olmadığı Millî 
Müdafaadan bildirilmiş ve iddianın Devlet şûra
sına karşı da yapıldığı anlaşılmakla encümence 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

734 14 - XII -1939

.) /1 
H04

Abdullah Pazarbaşı. 
Askerî fabrikalar fi- 
ş(‘k t^ıbrikası idare 
âmiri.
>'arbay.
Anka ı-a.

Yüzbaşılık nasbinin 
düzeltilmesi için da
vasının Askerî Tem
yiz mahkemesinde ba
kılmasına karar ve
rilmesi.

Yüzbaşılık nasbinin düzeltilmesi için 3410 
sayılı kanuna tevfikan Askerî teniyiz mahkeıue- 
sine kanunî müddet içinde müracaat eylenıesi- 
jıe rağmen müddet mürurundan dolayı dih'ğinin 
reddedilmiş olduğundan davasının mezkûr mah
kemede bakılmasına karar verilmesini istemek
tedir.

Kazaî mercilerin mukarreratının tadil vr ısla
hına dair encümenin tedkikat yapmasına vo ka
rar vermesine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

735 14-X I I -1939
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Ahmed Çetin, 
(k'zaevinde katilden 
mahkûm.
Edirnenin Söğüdlü- 
derc köyünden Kâ- 
miloğlu.
(iaziantcb.

Arzuhal hulâsası Phıcüıııen karan  ve ne sebebdçn verildiği

14 - 1 - 1939 tarihli 
istidasına cevab ala
madığından şikâyet.

3837 Tleşid (lören ve ar, 
4047 *̂ 'iı<̂‘rikan kolleji ta

lebelerinden 298 nu
maralı 
Tarsus.

Maarif vekâletince 
yapılan haksızlığın 
düzeltilmesi.

o - VI -1939 tai-ihli istidasında 14 -1 - 193!) ta
rihli istidasına cevab alamadığından şikayet et
mektedir.

Keyfiyet tedkik edildi ;
Bu babdaki arzuhali üzerine eneüıucnce 

24- I V -1939 tariliinde ve G1 numara ile karar 
verilmiş ve bu karar sureti 7 temmuz 1939 tarihin- 
’ de adresine gönderildiği anlaşılmış olmakla l)aş- 

kaca tayini muameleye lüzum olmadığı kararlaş- 
tırddı.

Karar No. Karar tarilıi

736 14-X I I -1939

Tlısilde bulundukları Tarsus Amerikan koile- 
jinde Türkçe ve İngilizce derslerinin sureti tedri
si Jıakkında Maarif vekâletinin karar ve tebliği 
ile kendilerine yapılan haksızlığın düzeltilmesini 
istemektedirler,

-Maarif veıkâletinden alınan cevabda; mezkûr 
mektebin yapılan teftişler neticesinde bozuk gö
rülen idarei tedrisi, terbiye işlerini yoluna koy- 
mait için alâkadarlara srkı emirler verilmiş oldu
ğunu ve bundan evvel talebenin sınıf geçme iş
leri gelişi güzel idare edilerek resmî mektebıeri- 
mizde talebe her yıl ancak bir sınıf geçebilirken 
umumi kültür seviyesi lıiç de bu derecede olmayan 
ecnebi mekteblerinde çocukların bir yılda iki sı- 
luf, lıatta üç sımf birden atlatıldığı görülerek 
kültür kui'ulunun 8 - VII - 1935 tarihli ve 141 
nuuıaralı kararile menedilmiş bulunauğu, bina
enaleyh resmî okullardaki arkadaşları daha aşağı 
sınıflarda olan bu talebenin bu gayri tabii vazi
yetlerinin devamı muvafık olamayıb ancak Türk
çe kültür derslerinden sınav geçirmiş oldukları 
anlaşılmasına nazaran bu derslere devam edecek
leri ve fakat imtihana giremiyecokleri bildiril
miştir.

Vekâletin muamelesinde kanuna muhalif bir 
cihet görüldüğü surette idari kaza yolu ile tas
hihi cihetine tevessül iktiza ederken Meclise mü
racaat edildiği anlaşılmış ise de encümence yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

737 14-X II-1939
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Osman Zeki Karade
niz.
Asliye jnuhkemeleri 
t‘ski başkâtibi.
Rize.

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Tekaüdiüğünün
mini.

te-

4200
8983 , iTamifl Aıitob ve ar. 

hıhisar nınum mü
dürlüğü lîııkıık mü
şaviri.
İstanbul.

Tekaüd maaşlarının 
son memuriyet maaş
ları üzerinden değil
o maaşların barem 
eedveline fçöre mua
dili memuriyet de
rece lehine tekabül 
eden maaş üzerinden 
tahsisi.

Aidatla geçen hizmet müddetinin muvazzafan 
lîeoen müddete zanıını ile tekaüdiüğünün teminini 
istemektedir.

Bu dilek hakkında 26 - TV - 1930 tarihinde en- 
eümenimizee karar verilmiş olduğu anlaşılmakla 
yeiiideii karar ittihazına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

738 14 - XTT -1939

3028 sayılı kanun mucibince tekaüd maaşla
rının tahsisinde, tekaüde tâbi son memuriyetleri 
maaşının nazarı itibare ahnması mağduri^’̂ etle- 
rini muf'ib olacağından bahsile tekaüd maaşla
rının son memuriyet maaşları üzerinden değil o 
maaşların halen barem cedvelindeki muadili me
muriyet derecelerine tekabül eden maaş üzerin
den veyahud inhisarlarda almakta oldukları üc
retin baremdeki muadil derecesinin bir derece 
aşağısındaki maaş üzerinden tahsisini istemekte
dirler.

Maliye vekâletinden alınan cevabda, 1683 
sayılı kanuım fiore esasen tekaüde tâbi Devlet 
hizmetinden olmadığı halde müstedilerin ücret
le fîeçen hizmet müddetlerini tekaüdiükte say
makla kendilerine büyük bir fayda temin etmiş 
olan ve umumî hükümler haricinde istisnaî bir 
hak veren 3028 numaralı kanunun bu veya şu 
maası esas tutmuş olmasını mağduriyet telâkki 
etmeğe imkân olmadığı ffibi filen alınmamış bir 
maaşın tekaüdiükte esas tutulması umumî teka
üd mevzuatının esas prensiblerini alt üst edecek 
l)ir vaziyet ihdas eyliyeceği cihetle istisnaî hakr 
1ar veren işbu kanunun tevsii doğru olamıyaca- 
ğı ve binaenaleyh müstedilerin istekleri hak
kında yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
miştir.

Bir kanun hükmünün haklarmda ihlâl veya 
ihmal edilmiş olmasından mümbais bir şikâyeti 
tazammun etmiyen dilekçede bahsedilen hâdise 
hakkında kazaî mercilere "itmeden Yüksek 
Meclise müracaat edildiği anlaşılmakla tayini 
nuıamele}'e mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
739 14- X I I .  1939
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Arzuhal verenJe-c3

I  ® rin adı, sanı ve Ai'zııhal lınlâsası Enciirıu^ıı kuraî'i ve ııe  sehobden vorildi^n 
< " oturdukİMn yer
4030 Moeid Çakır. 
4253 ^ l̂üşlu.

Hski müddeiumumî. 
Midazffird.

Şeyh Said hâdisesinde Mala/gird ınüddeiıumı- 
nıisi iken bir iki şakiye ycnıd< yedirmiş olmak töh- 
motile istiklâl mahkemesince on senelik bir hük
me uğramış ve fakat bilâhare ilân edilen U cilden 
ve af kanunundan istifade ederek hukukuna sahil) 
olmuş ise de avukatlık yapmıusına müsaade edil
mediğinden bahsile avukatlık veya ti'kaüdlük vc- 
yahud yirmi sene müddeti memuriyeti esnasında 
maaşından yapılan tevkifat haklarından birinin 
verilmesini istida etmektedir.

Adliye vekâletinden alınan eevabda;
Mumaileyh Varto sulh hâkimi iken istiklâl 

mahkemesince on sene küreğe mahkûm edilm(‘sinc 
mebni encümeni intihabca 2 ağustos 1341 de az
line karar verilerek 12 ağııstos 1341 tarihinde va
zifesinden ayrılmış olduğu ve vaziyetine nazaran 
1520 nunmaralı kanun ahkâmına tevfikan aidatı 
tekaüdiyesinin reddi icab ederse de mezkûr ka
nunun müddeti 1 - VT - 1932 tarihinde hitam bul
muş ve kendisinin o tarihe kadar bir müracaat i 
sebkedemediği anlaşılmış olmasile 1G83 mınuıralı 
kannnun muvakkat 7 nci ııuıddesi mucibince t v- 
kaüd hakkıtun sukut eylediği ' *>i“r(;i 2071 numa
ralı kanunla 1683 sayılı tekaüd kanununa ilâve 
edilen 8 nci maddede bu gibilerin mahkûmiyı-t 
hadlerine bakılmaksızın tekaüd ve yetim maa.şla- 
rı hakkının iade edileceği yazdı ise de mumailey
hin müdde>ti hizmeti 25 seneyi doldurmamış ol
ması itibarile tekaüd edilemiyeceği gibi va/,if('si- 
lu' tasfiye veya 65 yasını ikmal veyahud malûliycT 
surotile nihayet verilmemiş olmasına binaen 1683 
numaralı kanunun 13 ncü maddesinin hakkında 
tatbikına imkân olmadığı ve maaşından kesilen 
aidatnı iadesi hakkında kaıuında l)ir hüküm 
mevcud olmamasından dolayı aidatının da geri 
vei-ilemiyc'ceği ve avukatirk bahsine gelince; müs- 
tedi son memuriyeti olan V'ai'to hâkimliğinde ha
rekâtı isyaniyede methaldar olmasından dolayr 
Şark istiklâl mahkemesince on sene küreğe mah
kûm edilerek 12 - VIII - 1341 tarihinde vazifesin
den ayrılmış olmasnıa ve unuınıi af kanunundan 
'mahloîmiyetin infazını ve hukulâ lu ticrlrr itil);)- 
rile mahkûmiyetin feri tt'siratı maddeten ber
taraf edilirse de sırf numevî mııhiyette olan sui-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzulial hulâsası

3846 I
405y i

Ali Hiza SesigüzeL. 
Sultanahmed camii 
baş müezzin ve kay- 
yumu.
İstanbul.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

şöhret telâkkisinin münselit) olmasını icab ettir- 
miyeceği Büyük Millet Meclisinin 12 - VI - 1933 
tarihli ve 776 numaralı kararı iktizasından bulun- 
masma göre mumaileyhin mahkûmiyeti af ka- 
nıvnunun dairei şümulü dahilinde olmasa dahi 
isyana iştirak etmek suretile işlediği suç suişöh- 
retini istilzam eder ahvalden olmasına mebni avu
katlık kanununun ikinci maddesinde yazılı mane
vî vasıf ve şartlan kaybetmiş olduğundan kendi
sine nıhsatname itasına mesağ görülmediği ımüra- 
caati sabıkası üzerine 22 - IV - 1936 tarihinde 136 
sayılı ya^ı ile Muş cümhuriyet müddeiumumiliği
ne tebliğ edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Hükümetin yazıh cevabına kani olmadığı tak
dirde İdarî dava ikame salâhiyeti mevcud olan di
lek sahibinin dileği üzerine encümence bir karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

740 14 - XII -1939

Hakkının muhafaza
sı.

Evvelce müezzin ve kayyumu bulunduğu Aya- 
sofya camiinin müzeye kalbi üzerine mezkûr ca

miin bilûmum müezzin ve kayyumlannm Sultan- 
ahmed camiine ayni sınıf ve derecede nakilleri 
sırasm-da işbu camiin ikinci kayyumluğuna ta 
yin olunmuş ve bilâhare baş müezzinin irtihali 
üzerine de 8 - VI - 1936 tarihinde birinci mü
ezzin ve kayyumluğa terfi edilmiş iken dördün
cü müezzinin kıdemini ileri sürerek itiraz ve 
Şûrayi Devletten lehine fcarar istihsal eylediği 
ve bu suretle mağdur kaldığından bahseylemek- 
tedir.

Evkaf müdüriyeti umumiyesinden alnan ce- 
vabta; mumaileyh, Sultanahmed camii birinci 
müezzin ve kayyumluğuna tayin edilmiş ise de 
diğer kayyım ve müezzinlerden Ali tarafından 
bu muameleye itirazen Devlet şûrasına açılan 
dava ürerine Devlet şûrasının bu husustaki mu
amelenin iptaline karar verilmesile bu karar 
dairesinde hademe arasında teselsül icrası zaru
rî g ö rü le ri icabı icra kılmdığı bildirilmiştir.

Devlet şûrası kararmm infazı zarurî oldu
ğundan dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
741 14 - XII - 1939
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4399
4636

oturdukları yer 
İbrahim ve ar. 
PetriçU 
Uşak.

Encümen karan ve ne sebebden ^eril^^

Afyonlannın satm 
alınması.

1 Ellerindeki afyonlarının Htikûmetije satın
* alınmasını istemektedirler.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

36.76
4089

742 14 - XII - 1939

Mustafa.
Üçhisar aşağı mahal
lesinden 9 No. lı evde. | 
Püraiip Memedoğlu. 
NevşeKır. ,

Yardım yapılması. Yedi evlâdı ve fakir olduğundan yardım yn- 
pılmasmı istemektedir.

İçtimaî muavenet vekâletinin cevabında: 
Dilek sahibinin müstehak olduğu mahallinden 
vaki istilâmla tebeyyün ettiği surette matlubu
nun isaf edileceği bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

743 14 - XII -1939

4025
4242.

M. Zihni Erdoğan. 
Çarşı mahallesinde 

i oturan. İkinci tüm 
I muhasebeciliğinden 

eniekli.
. Snrd.

Tekaüd maaşının art
tırılması.

1213
1272

Ali Ergül ve ar. 
Vezirköprü.

Memuriyet maaşından % 12 tekaüd aidatı ke
sildiği halde kendisine % 5 hesabile eski tekaüd 
kanunu hükmüne tevfikan maaş tahsis olundu
ğundan ve elyevm almakta o ld u ^  maaştan yapı
lan tevkifat neticesinde kendisine pek az bir şey 
kalmakta olduğundan bahsile maaşının tezyidini 
istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda; maaşlar
dan evvelce kesilmiş olan tekaüd aidatile tekaüd 
kanunları hükümlerine tevfikan tahsis olunan 
maaşların mikdarı arasında kanunî bir nisbet 
mevcud olmadığı gibi yapılan tevkifattan dolayı 
da maaşın tezyidine kanunen cevaz olmadığından 
müstedinin talebinin tervici mümkü görülmediği 
bildirilmiştir.

Mahiyetine göre dileğin reddine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

İ5atın almış oldukları 
emvali- metrukenin 
taksit bedelleri -hak
kında.

744 14-X I I -1939

Yekdiğerlerine rekabet suretile vaktile Mâliye
den aHmış oldukları emvali metrukenin taksit be
dellerini ödeyemediklerinden bahsile bunların 
uzun taksitlere raptedilmek suretile tahsillerinin 
tecili hakkında hazırlanmakta bulunan kanunun 
mevkii meriyete vaînna kadar haklarmdaki ,taki-
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oturduklan yer j    _

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

batın durdurulması taleb edihnektedir.
Müstedilerin bedeli taksitle ödenmek üzere sa

tın aldıkları gayrimenkuUer, mütegayyib enne- 
nilerden metruken Hâzineye müntekil emvalden 
olmasile 2222 numaralı kanun hükümleri daire-;, 
sinde tecil müamelelerinin yapılmış olduğu ve 
istidada bahsedilen kanun ise ahiren mevkii meri
yete giren 3031 numaralı kanun olub işbu ka-ntın 
Rum emvalinin 1934 malî yılmdan sonraya isa
bet eden taksitlerinin teciline mütedair olmasile 
mumaileyhimin saftın aldıkları emvalin taksitle
rine şumulü olmadığı ve bu itibarla mezkûr gay- 
rimenkuller taksitlerinin tahsilini teminen ya
pılmakta olan takibatın durdurulmaîsma ve başka 
suretle muamele yapılmasına kanunen imkân bu
lunmadığı ledelmuliabere Maliye vekâletinden ce
vaben bildirilmekle tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

745 14 - X n  - 1939

40â â  I Abduî-lah l ’dfaiiİ. 
Hâîkaît Zi'raât Aiek- 

i^bît sei%İEİirfe 
muliâsiSi;

l^âiîbıil. Memuriyeti hazırasma 1929 senesinde ve bâ -
BiAremdeki halcfertııh rem kanununun neşrinden mukaddem Ziraat ve- 
tintnmtoı. I kâleti muhasebe kalemi tedkik memurluğundan

I almakta olduğu yirmi beş lira aslî maaşla nak- 
I  len tayin edildiği halde vekâletçe bareme almma- 
1 masından dolayı elyevm mezkûr maaşta bırakıldı- 
j ğmdan bahsile zayi olan hakkının tanmması iis- 
I tenmektedir.
j Sabit sermaye muhasibi mesulleri teadül ka- 

numunun mevzuu haricinde olmasile mezkûr ka
nun mucibince bu gibilerin memur addedileımiyc- 
ceği Divanı temyiz heyetinin 7 - V - 1935 tarihli 
karan iktizasından olduğu ve müstedinin bu hu
susta Divanr muha^sebat Temyiz heyetine ve Dev
let şûrasına vaki müracaatlarının reddedilmiş bu
lunduğu ve barem kanununa bağlı ka^dro ced- 
vellerinde mumaileyhin tayin edilebileceği mün
hal bir memuriyet olmadığındajn hakkında yapı
lacak başka bir muamele ıgörülemediği ledelmu- 
habere Ziraat vekâletinden cevaben bildirilmiş
tir.

803 sayılı karara tevfikan tayini muameleye
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rin adı, sanı ve 
oturduMan yer

815
853“

281
291

172
133

2119
2233

3424
"3.^6

4839
5175

4922
'5269

Emrullah Akkaya. 
Cümhuriyet. mahal
lesinde Dervişpaşa 
sokak No. 1 evde. 
Giresun istihlâk me
mur muavinliğinden 
emekli.
Trabzon.

Tahsis edilen tekaüd 
maaşının düzeltilmesi 
vc ikramiyesinin ve
rilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

mahtfl olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

746 14 - X n  -1939

37 sene Düyunu umumiye ve maliye memur
luklarında bulunduğunu ve en son Giresun istih
lâk memur muavini iken bir husumet neticesi 
sabık defterdar Cemil tarafından iktidarsızlı
ğından bahsile vilâyete yazdığı tezkere üzerine
29 - V - 1929 tarihinde gayrikanunî tasfiye ka
rarı verildiğini ve bu karar şûraca tasdik edile
rek 40 lira tekaüd maaşı tahsiiû yerine22 lira ile 
tekaüde sevkedildiğini ve bu suretle mağdur 
kaldığım ileri sürmekte ve tahsis edilen tekaüd 
maaşının düzeltilmesini ve ikramiyesinin veril
mesini taleb eylemektedir.

Maliye vekâletinden gelen 8 - III  - 1937 ta 
rihli cevabJa 29 - V - 1929 tarihinde tasfiyeye 
tâbi tutulmasına binaen 1325 tarihli tekaüd ka
nununun hükümleri dairesinde bağlanan maaşm 
mevzuata uygun olduğunu ve tasfiyeye tâbi tu
tulduğu tarihte memnrin kanununun 71 nci mad
desi ilga edilmemiş ve bu maddede ikramiye ita
sını, biri 65 yaşmı ikmal etmiş olmak ve diğeri 
bilfiil 30 sene hizmeti bulunmak gibi iki şartm 
bir arada tahakkukuna vabeste kılındığına ve Em
rullah Akkayanın ise tasfiyeye tâbi tutulduğu za
man 57 yaşında bulunmuş olması itibarile şart
lardan birisi tahakkuk etmemiş bulunduğundan 
ikramiye verilmediği bildirilmekte ve Mâliyeden 
salahiyetli bir memurun Encümende verdiiğ iza
hatta evrakmm Divanı muhasebata gönderildiği 
ilâve olunmaktadır.

Keyfiyet Divanı muhasebat reisliğinden sorul
muş ve gelen 17 - IX  - 1939 tarihli cevabda; di
lek sahibinin tedkik olunan tescil dosyasına naza
ran 29 - V - 1929 tarihinde mahallî tasfiye ko- 
mişyontmca tasfiye suretile tekaüde şevkine karar 
verilmiş olduğu anlaşılmış olub 31 mayıs 1930 ta
rihinde tasfiye suretile tekaüde sevkedilmiş olan 
bir memur hakkmda Büyük Millet Meclisi Heyeti 
umumiyesince ittihaz olunan 13 Tiı«a.Ti 1931 tarih
li kararda bu memura eski hükümlere göre maaş 
tahsisi icab edeceği kabul ve tesbit edilmiş olmak
la bu karara nazaran arzuhal sahibinin talebinin
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2120
"2m

Emrullah Akkaya. 
Cümhuriyet mahal
lesi Derviş paşa so
kak No. 1 evde. 
Mütekaid.
Trabzon.

Meclisin 133 numa
ralı karan mucibince 
(Jiresundan Trabzo- 
na kadar olan aile 
harcırahının verilme
si.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

; tervici mümkün görülmemiş olduğu üçüncü daire 
karan iktizasından bulunduğu bildirilmiştir.

Yapılacak bir muamele olmadığına karar ve- 
rildL

Earar No. Karar tarihi

747 14.XII.1939

Giresun istihlâk memur muavinliğinden 1928 
senesinde tasfiyeye tâbi tutulmuş olmasına bina- 
en Giresundan Trabzona kadar maaâile tahak
kuk edecek harcırahının itası hakkmda vaki mü
racaatına, kanunî müddeti geçirdiği beyanile ce
vabı red verildiğinden bahsile Büyük Billet Mec
lisinin 133 numaralı karan mucibince harcırahı
nın verdirilmesini istemektedir.

Bu babda Divanı muhasebat riyaseti ile yapı
lan muhabere neticesinde, 133 numaralı Meclisi Ali 
kararında ikramiye itası suretile tasfiye edilen- 
lere cezaen olmamak üzere infisal edenler misil- 
lû harcırah verileceği beyan kılınmakla ve bu 
da tasfiyenin bir ceza mahiyetinde telâkkisile 
bu kabîl memurlara harcırah itasında tereddü
de mahal bırakılmamak maksadına matuf bulun
makta olmasile tasfiye edilenlere tekaüd maaşı 
tahsisi halinde harcırah hususunda diğer me
murlardan farkı olmamak lâzıragelirse de 29 ma
yıs 1923 tarihinde tasfiyeye tâbi tutularak tas
fiye kararı 18 - VII > 1931 tarihinde Şûrayi dev- 
letçe tasvib ve 19 - TX - 1931 tarihinde kendi
sine tebliğ edilmiş olan müstedinin 5 - X -1931 
tarihinde vaki talebi üzerine dairesince tasfiye 
tarihinden itibaren tekaüdiüğü icra kılmmış ol
duğu cihetle kendisine harcırah kararnamesinin 
4 ncü maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları mucibince 
itası lâzımgelen zatî ve aile harcırahının 829 
numaralı kanunun tekaüde sevkedilenlerin har
cırahlarını istemek için tayin eylediği altı ay 
müddet zarfında böyle bir müracaatta bulun
mamak suretile bu hakkını kaybetmiş olduğun- 
dan kendisine harcırah verilmemesi lâzımgele- 
ceği, mumaileyhin tasfiye kararma itiraz et
miş olması hasebile bu kararm katiyet kesbet- 
mesine intizaren harcırah talebinde bulunmamış 
olması ihtimali de varid görülebilirse de 829 
numaralı kanunda işbu altı ay müddetin karar-
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Arzuhal hulâöftgı

3Ö60
40tâ

Memcd Ali Yılmaz 
ve arkadaşları. 
Sorgun köyünden 
ömeroğlu.
Mihali^çik.

Bncümen karan ve ne sobebd^n verildiği

! lann katiyet kesbettiği tarihten başlayacağına 
dair bir kayid ve sarahat olmadığı gibi tasfiye 

I karan Şûrayi devletçe 18 - VII - 1931 tarihinde 
; tasvib ve 19 - IX - 1931 tarihinde kendisine teb

liğ edildiği halde bu tarihten sonra dahi harcı
rah için bir müracaatte bulunmayıb ancak 

I 16 - II - 1933 tarihhıde harcırah verilmediğinden 
I bahsile müracaat eylemiş olmasile bu noktadan 
I da harcıraha istihkakı, vârid görülmemiş olmk- 
i dığı Divanı muhasebat umumî heyeti karafH’e 
i  bildirilmiştir.
i Merciinden kanun dairesinde karar sadır ol

masına mebni yapılacak bir muamele ölmâdı'ğnıa 
 ̂ karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

748 14 - XII -1939

Kanunsuz olarak ka
zanç vergisine tâbi 
tutulduklarından şi
kâyet.

Evlerinde zatî ve bedenî mesailerile imal ede
rek civar köylerde aynen yiyecek zahire ile mü
badele ve bu suretle maişetlerini temin edegel- 
dikleri çanak, çömlek makulesi eşyadan şimdiye 
kadar bir gûna vergi alınmadığı halde ahiren 
kendilerine usulen tebliğ ve ihbar vaki olmaksı
zın ve itiraz ve temyiz haklan da verilmeksizin 
doğrudan doğruya ve zincirleme suretile isim
leri yaılarak kazam* vergisine tâbi tutuldukla
rından bahsile gayri kanunî ve usulsüz olan 
bu tarhiyatın tedkikini istemektedirler.

Maliye vekâletinden alman cevabda, müs- 
tedilerin bu eşyayı hayvan ve araba ile mücavir 
vilâyet ve kazalara götürüp sattıkları ve ora
lardan avdetlerinde diğer eşya ve emtia getire
rek köylerde bu eşya ve emtianın satışile iştigal 
eyledikleri köy ihtiyar heyetinin vermiş olduğu 
defter ve yapılan tahkikat ile anlaşıldığından 
faaliyetleri 2395 sayılı kazanç vergisi kanunu 
mevzuuna dahil görülerek mezkûr kanunun 20 
ve 23 ncü maddelerile gösterilen esaslar dairesin
de seyyar mükellef olarak gündelik gayrisafi 
kazançları üzerinden kazanç vergisile teklif edil
dikleri ve müstediler her ne kadar kazanç ver
gisi kanununun 3 ncü maddesinin 7, 9 ve 12 ncı 
fıkraları mucibince kazanç vergisinden müstes
na olduklarnıı ve tarhedilen vergilerin kendileri
ne ihbarname ile tebliğ olunmadığını iddia eyle-
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; i mekte iseler de mezkûr 7, 9 ve 12 nei fıkraların 
! ! mumaileyhirain ticarî vaziyet ve faaliyetlerile 

I bir münasebet ve alâkası olmadığı gibi seyyar su- 
, . i [ rette çalışan ve gündelik gayrisafi kazanç esa- 

! SI üzerinden vergiye tâbi bulunan mükelleflere 
. tarholuııun vergilerin kendilerine ihbarname ile 

, I tebliğ edileceğine dair kanunda bir esas ve usul- 
1 ...........................  de nieveud olmayıp bu kabîl mükelleflerin ka

zançları kazanç vergisi kanununun 23 ncü mad- 
. , desi mucibince gösterilen salâhiyettar heyet ta-

............  rafından sınıf ve derecelerine göre takdir edil-
' mekte ve 37 nci maddenin C. fıkrası mucibince 

gündelik gayri safi kazançlarmın yirmi misli 
sen«Jik vergi olarak alınmakta bulunduğu, bun
ların itiraz haklarını istimal:salâhiyetine'geJim 

I ce, diğer mükelleflerde olduğu gibi kendilerine 
tebliğ edilecek ihtarname üzerine verilmiş olma- 

 ̂ yıp 61 nci maddenin son fıkrasında zikredildiği 
I üzere gündelik gayrisafi kazancın.gerök heyetçe 
I gerek varidat idaresince tayini halinde birinci 

I , taksitin tahsili gününden itibaren 15 gün içinde
takdir olunan gündelik gayrisafi kazanca ve sı
nıf ve derecelerine itiraz komisyonları nezdinde 
itiraz edebilecekleri ve komisyonların bu husus- 

I taki kararlarının katği bulunduğu, binaenaleyh 
müstediler hakkında tatbik olunan muamelede 

' kanuna muhalif bir cihet olmadığı bildirilmiş-
i  ! tir.
i Hâdisenin kanunî mercileri muayyen olup
I encümence doğrudan doğruya bir muamele ifa-
I sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

749 14 - XII -1939

437İS
KâıwJ ! Orta okul açılması- 
Yukan çarşı 46 nu- ! nın temini,
maraba arzuhalci. j
Kozan.. ! . .

Feke Saimbeyli ve kısmen Kadirli kazalarile 
tabiî ve coğrafi münasebet ve irtibatı bulunan 
Kozan ka^^mda ıbir olpftl  ̂ ütiyaçı şedÂd bulupr 
dıjğu^Ldan. b asile  ibunun bir an evvel , açıhuftsf; 
iştenilpıçktedir.

Maarif vekâletinden alman cevabda, Kozan 
kazasüe daha bir çok kazaklarda orta okul açılma
sı vekâletçe de arzu edilmekte ise de bütçe duru
mu dolayisile her istenilen yerde okul açılmasına 
imkân görülemediği ve yeni yd bütçelerile mev-
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Ali Talhaoğlu. 
Barbaros nahiyesinin 
Kumbağı köyünde es
ki telgraf çavuşların
dan.
Tekirdağ.

Hnkukunun siyaneti.

4115
* ^ 9

Emine Servet Gül- 
gün.
Suadiye Cami sokak. 
Komisyoncu Memed 
evinde.
İstanbul.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

cnd oknilarm takviye ve ıslahmdaün sonra elde 
kalacak tahsisat ve kadroya ilâve olunan öğret
menlerle memleketin ihtiyacı derecesine göre sı- 
rasile bazı yerlerde yeniden orta okullar açılaca- 
ğındaıa sırası geldiğinde Kozanda da bir orta 
okul açılmasının göz önünde bulundurulacağı 
bildirilmiştir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

750 14 - X II - 1939

Yirmi sene evvel kendisine verilmiş olan dört 
dönümlük bağınm göçmenlere verilmek üzere 
elinden alınmış ve y ^ n e  vasıtai nakliyesi olan 
merkebinin de köy salmasına karşılık olma'k üzere 
köyün muhtan ^rafından almarak satılmış ol
duğundan baihsile hukukunun sıyanetini istemek
tedir.

Sıhhat ve içtianaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda, müstediye, iskân haddi dahilinde 
adi iakân suretile bir evle yirmi dönüm tarla ve 
sekiz dönüm iba!| ve meyvelik verilerek kendisi
nin iskânla bir alâkası kalmamış olduğu ve iddia 
ettiği yerin kendisine veribneyib fuzulen işgal 
eylediği cihetle elinden aknarak yeni göçmenlere 
verilmiş ve merkebinin de köy salmasma olan 
borcundan dolayı köy kanununun verdiği salâ- 
üıiyete müsteniden ihtiyar heyetince haczedilerek 
satılmış olduğu bildirilımiştir.

Kani olmadığı surette kaza  ̂ mercilere müra
caat etmek hakkı mevcud olduğundan encümence 
yapılacak muamele olmadığına kaTar verildi.

Karar No. Karar tarihi

751 14 - X II - 1939

I ölü kocasmm müs- 
’ tahak olduğu ikrami- 
j yenin maaşından ke- 
i silmemesi.

Zevcinin vefatında kendisine verilen ikrami
yenin bilahare istirdadı cihetine gidilerek maaşın

dan tevkifat yapılmakta olduğundan bahsile 
istitaf etmektedir.

Maarif vekâletinden alınaTi cevabda» Ordu or
ta okul e ^  müdürü Cemal, hali hayatta iken 
t^aüdlüğünü taleb etmeyib memuriyet maaşı 
almakta iken 15 - X I - 1930 tarihinde vefat et-
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mesile mumaileyhe 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesine göre tahakkuk ettirilen ikramiyenin 
gayrikanunî olduğu Divanca yapılan tahkikat 
neticesinde anlaşılarak zevcesine tediye olunan 
bu ikramiyenin istirdadına karar verilmiş ve 
mumaileyh, bu husus hakkında Şûrayi Devlete 
dava açmış ise de davasının reddedilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

Yüksek Meclisin 803 saydı kararma tevfikan 
işin Encümenimizde tedkikine imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

752 14- X I I -1939

4270
4503'

3645
384T

Abdullah Baran. 
Fatih - Paşa mahalle
sinde No. 14 evde. 
Tapu memurluğun
dan emekli. 
!>iyarbakrr.

Emvali metrukeden 
taksitle aldığı evin 
mütebaki taksitleri
ni ıı af fi voya borçla- 
i'inın yirmi seneye 
taksimi.

14 ağustos 1937 tarihinde emvali metrukeden 
sekiz taksitle almış olduğu evin 240 lira tutan se
nevi taksitleri ödemeğe hali vakti olmadığradan 
bahsile bu evin mütebaki yedi taksitinin affini ve
ya borçlarmm 20 seneye taksimi suretile tecilini 
istemektedir.

Ha2dneye aid iken bilmüzayedc talihlerine 
satılan gayrimenkullerin ödenmeyen taksitlerinin 
affine ve 1931 senesinden sonra müşterilerine; 
ihale olunan emvalin yeniden taksitlendirilmek 
suretile teciline kanunen imkân bulunmadığı ci
hetle müstedinin talebi hakkmda yapılacak ibir 
muamele olmadığı ledelmuhabere Maliye vekâ
letinden cevaben bildirilmiştir. Tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

753 14 - X II -1939

3873 ,Saib Meriç ve ar. 
4086 Eski cami mahalle

sinde Amavud. 
Merzifon,

Emvali metınıkeden 
taksitle aldıkları ev
lerin taksitlerini te
diyeden âoiz kaldık
larından tazyikata 
maruz bırakılmama- 
lan.

Emvali metıııkeden sekiz taksitle bedeli öden
mek üzere aldıkları evlerin taksitini tediye husu
sundaki acizleri sebebile tahsil menuırlarınca taz
yikata maruz kalmakta olduklarından bahsile şi- 
kâlet eylemektedir.

Maliye vekâletinden alman eevabda, inı^a sa
hihlerinin vaktile Hâzineden sekiz taksitle satın 
aldıkları gayrimenkullerden mütevellid borçla rj 
2222 numaralı kanun hükmüne tevfikan taksit 
müddetleri tomdid edildiği halde yine ödenmedi
ğinden tahsili emval kanünu hükümleri dairesinde
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ve faizile birhktti tahsili cihotiııo fçidilmokto ol
duğu bildh’ilmiştir.

Tayini nın«melfy(> mahal olîniidığnuı knıaı- 
v«*ı*iidi.

Karar Nü Karar tarihi

60 -

754 14-X T T -19:̂ 9

36İ7 Hüsnü Ozberk.
38İ3 l>al)aUhanei eedid 

ınaİıall<‘Hİndc oturan 
llaeıoglu ölü Memecl 
ver(\sesi namına oplu. 
Toka<l.

2490 sayılı kanunun 
haklarında tatbik 
('di 1 mt'dif?in<len şikâ
yet.

0lü babasının satın almış olduğu tîayri men
kullerin taksit bedellerinin tahsili için hakların
da 249ü numaralı kanun hükümleri dairesinde 
takibat icrası icabederken Defterdarlıkça talısili 
enıval kanununa tevfikan noksfin kiymet takdiri 
sııretile mezkûr ^ayrimenkuller müzayedeye çı- 
karılarulc talihlerine ihale edilmiş olduğundan bah- 
«jile ihak‘1 vakuının fei})uBİ ve kendileri tarafın- 
(İ̂ ııı satılacak gayrimenkuUerle Hazine alacağının 
ödenmesi için mahalline tobliş^at icrası istenilmek
tedir.

Maliye vekletind(!n alınan cevabda; müstedi- 
nin murisi tarafından mukaddema bilmüzayed» 
bedeli sekiz sene ve sekiz taksitle ödenmek üzere 
satın alınmış olan gayrimenkullerin taksit bedel
leri, 2222 numaralı kanuu mucibince temdid edil
miş olnuısımı tağnıeıı taksit paralan yatırılma- 
masile mirasçılar haldvinda bizzarur tahsili em
val kanunu ahkmı tatbik edilerek menkul emvali 
ve alacakları bulunmanuısından dolayı gayrimen- 
knllerin bilmüzayede talrblerine satılmış ve t^lib 
zuhur etmiyenleri hakkında da Hâzinece tefev\ü/ 
muamelesine tevessül edilmiş olduğu ve bu gi
bi ah yutd^ tahsil^ emval kanunuıuı tevfikan mu- 
yınek\ ifasına,J34İ senesi ır^uyazerıei umumiyeka- 
n.unıu\^|X,.|^ neü maddesi iktizasından bulunduğu 
l)ildiriln;ıiştir.

,Tayini muameleye mahal olmadığına karar \ •'- 
rildi.

Karar No Karar tarihi

755 14-XTT- 1931»
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Jlalil 0/.(l(*ınir ve ar. 
Hekimhan kuy.asına 
hağlı Halavun, Kiir- 
pan. (lökçeöroiı köy
leri muhtarları. 
Malatva.

Arzuhal lıulâsası Enciinıen karam ve ne sebe)x]c‘n verildiği

Aı*a/.i tahrir komis
yonunca köylerinde
ki anıziye fazla kıy
met tnkdi!- edildiğin
den vergilerinin in- 
dirilmt'si.

Ara/i tahrir konıis\onnnea köyh>riiKİeki ara
ziyi' fazla kıynu'l takdir \ e hn iıusnslaki ihhar- 
ııanıelerin halka tehlijçinde w  kanım yollarına 
müracaatla zühul (Mİildiğinden hahsiN* icabının 
ifasr ve ver^ih'rinin indiriluu'si istcnihnektedir.

Maliye \ekâlelinden alnunı eevahda. Malal- 
ya \Hİili}5:i \asitasih' yapılan t(*dkikata <*öre 
arazi tahririnde kıymetlerinin takdirinde kanun 
\ (‘ talimatname hükümleı-İJie ınuhalir bir ınua 
mele me\<*ud olma<lığı. köy mıdıtarlarmın if̂ tiı-a- 
kile 1(‘.şekkül eden komisyonun takdir olunan 
kıymetleri bu »iuıhtar azanın da )uuvafık »̂-öre- 
ı-<‘k tahriı- eedvell(*rindeki kararlan hic; biı- aı-azi- 
nin kayid ve kıymetine muhalif kalmaksızın 
tasdik eyledikleri, tahrir ihbarnamelerinin ka
nun \ e talimatname hükümleri dairesinde mükel
leflere tebliğ' edildijii. komisyonca mukadder 
kıymetleri fîökçeören köyündeki arazi sahibîeri- 
nin kabul ederek bir itirazda bulunmadıkları vt- 
Halavun ve (îür(*an köyleri halkı tarafından 
vaki olan itirazlar üz<‘rine idare hey(>l ince bir 
naip maritetile nıahallen tedkikat yajıılaı-ak 
bazı arazi kıymetlerinde bir mikdar tenzilât ya 
pılmak \’<> bazıbu'i muvafık tröı-ülüp tasdik edil
mek sui'etile keyfiyetin kanun yoHaı-ih* karara 
baîîlaudıjî'i anlaşılıp esasen tahriri arazi komisyon
ları kararlarına karsı idare lu'yeti m'zdind«> itiraz

da bıılunabileceği «ribi idar»'heyetine»' verilect'k ka
rarların Devlet şûrasına müracaat hakkı mahfil/ 
kalmak sartile katyi ve nihaî bulunmasına yöre 
mezkûr köylerin kanun hükümleri dairesinde 
katğileşmiş olan kıymetlerinin tadiline imkân ol
madıkı bildirilmiştir.

Kanuni merciler muayyen olmasına mebni 
encümence tayini muaııudeye mahal olmadrg'ına 
karar \erildi.

Karar No. Karar 'Parilıi

I 14 - XII -

2553 Germi.
2686 Salâhiye mahallesin

de (\*did sokak No. 
52 Aslan Tevfıkoglu. 
!^am«un.

İşgalinde bulunan 
arazinin borçlanma 
snretile namına tescili

Samsunda i:jj?alinde bulunan yüz dönüm mik- 
darındaki arazinin bondanma snretile namına 
tescilini i.stemektedir.

Maliye \ ekâletinden ueh'iı eevabda :
«Toprak tevziatında evvelâ topraka ihtiyacı 

daha fazla olanların tercih e<lilmesi tevzii ara-
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z'ı talimatname.si icabiitındandır. Müstedinin is
halinde huluuan nraicitün İm siokildc bir tedki- 
kat yapılmadan boı-ylannva suretile nanuna tes- 
(iiline hiy bir kainınî mocburiyot yoktur. I)u 
kimsenin muhtag /.ürradan olduğu takdirde 
nmıım meyanında kendisine de toprak verilm<‘- 
si defterdarlığa yazılmıştır» denilmektedir.

Eneümenee tayini ınuamoleye mahal oluıa- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarih i

757 14 - XII - 1939

4405
4642'

Döndü Yalçın. 
Hamam Karahisarı 
köyünden xihmed 
7alçm karısı. 
Sivrihisar.

(Jok çocuklu olduğun
dan yardım yapıl
ması.

Yedi çocuklu ve muavenete muhtaç olduğun- 
<lan yardımın süratle yapılmasını istemektedir.

Yapılan tahkikatta : Dilek sahibine sıra fi»el- 
nıediği bildirilmiştir, l-'sasen encümence yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Kaı ar Tarihi

758 14 - XII -1989

2881 i İbrahim Fevzi Alaca. 
3029̂  Oı-ta sokak No. 36 da 

Topçu yüzbaşısı Ha
yati vasıtasile. 
Pendik - İstanbul.

Tekaüd maaşı hak- Vazife başında ne?,fidimaği neticesi telç ol- 
latîda. duğundan ve vazifesine nihayet verildiğinden

l)ağlanan tekaüd nıaa.şının nıalfdiyeti nazara alı
narak bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
.Müstedinin 193J yılında ayni iddiayı yapnıı.ş 

v(î icra kılman ledkikat neticesinde kendisine 
ikinci dereceden maluliyet üzerinden tekuüıl ma
aşı bağlandığı anlaşılnu.ş ve hakkında başka(-a 
muamele ilasrna imkân ,ur»rühnt'diği bildirilmiş
tir.

Müstedi hakkında Hükümetçe tatbik eılilen 
muameleye kani olmadığı surette kazaı yolla 
hakkını aramak iktiza ederken Meclise müraca
at ettiği anlaşılmakla encümence tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

759 14 - XII -1938
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Afyonlarının satın 
alınması.

İdillerinde bulunan ('ski afyon mahsullerinin 
İnhisar idaresince etlin alınnıasnıı istemektedir
ler.

Va])i)an tahkikatta liükûmeli^e bu laaüann 
mubayaası için bir taahhütte bulunulmadi{;ı :uı- 
la^dmıçtır.

Tayini mııanıele>t* mahal obnadı^ına karnr 
verildi.

Karar No. Karar Tarih i

760 14 - XIJ -

607 Sırrı Yıldmın.
6^ ~  İliç kazasında jan

darma başçavuşu sa-
■ bıkı ölü Zivao^lu. 

îliq.

Tekrar vazifeye alın- 
ma.sı.

1194 Memed Şükrü. Aşar iltLzamından o-
1 2 ^  Karaoğlan mahalle' lan borcunun 2566 

sinden Hacı Hüse- sayılı kanun hüküm-
2455 yinoğlu. lerine tâbi tutulması
2575 Balıkesir. hakkında.

Hesmi elbise ile kontrol için umuniilıaneye gir
diğinden ve saireden dolayı askerî mahkemece
30 gün hapsine karar verilmiş ise de 2330 sayılı 
kanunla bu cezanın affedilmesine ve nakdî mü
kâfat almak için bir sene daha hizmette bulun
maya meobur olduğundan tekrar vazifeye alınma
sını istemektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka- 
karar verildi.

Karar No Karar ta r ih i

761 14 - XII - 1931»

1340 senesi aşar iltizamından l>orcunun resül- 
malini vermiş ise de faiz borçlarından dolayı mes
kenlerinin Hazine namına tefevvüz muamelesi 
yapıldığından bahsile sonradan neşredilen 2566 
sayılı kanunun 12 nci maddesi hüliümlerinden is
tifade ettirilerek meskenlerinin Hâzinece iadesi
nin teminini istemektedir.

Yapılan tedkikatta:
Kanunun metnine göre; kalıuııun neşrind<‘ 

iltizam bedelinden veya verçiden borcun aslıım 
karşı bir gayrimenkulün Hazine namına teferru 
edilmiş bulunması ve bu gayrimenkulün borcun 
tediyesi sırasında Hazine uhdesinde bulunmıu# ol
ması meşrut bulunmaktadır.

Hadisede bu vaziyet olmamasına binaen taleb 
yeni bir kanun teklifi mahiyetinde görülmekle En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarih i

762 14 - XII -1939
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Asaf Zaloludağ. 
Dava vekili Mazhaı- 
uezdinde.
Iznıir erk(‘k öğretmen 
okulu köy A. kursu 
ınezunlarmdan. 
(iazipuşa tnzei<ır kö
yü öğretmeni. 
BakırJîö>' - İHtaııJsul.

Arzuhfti hulâsası E nci'uuen k n ra ı ı ve ne* sc‘))ob(len verild iğ i

Muallimliğe
tîivini.

1 ikrar Devlet alacf^ından dolayı mevkuf olduğunu 
köylerde muallim ihtiyacı olduğundan muallim
liğe tayinini veya kapalı bulunan eski mç^tefime 
iadesini ve maaşlarının verilmesini istemektedir.

Davet edilen Maarif vekâleti müfettişlerin
den Hıfzırrahmanm huzurile yapılan müzakere
de: müstedi hakkında verilen tasfiye karan Dev
let şûraisınc-a‘ ref e<lilmiş ise de mumaileyhin tek
rar nuıalliıuliktc istiluiaınına vekâlet( ,̂e imkân 
görülmediğine ve jujıkta kaldığı müddetler için 
maaş almağa kanunen ceva»z bulunmadığı anla
şılmıştır.

Encümence yapıla<‘nk muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kîirar tarihi

763 14 - X II - 1939

3210 Tahir Çetin. Eski vazife îino 1a-
^ 0  ' Şahıjc Antalya mer- yini. 

kez seyyarı ve Serik 
k ^ ı^ ı sıtma mücade
lesi sılıhat memuru. 
x\ntalya.

Evvelce Antalya Merkez seyyar Sıhhiye me
muru iken köylülere şırınga yaptığından dolayı 
vekâlet emrine alınmış bilâhara ücretle Sıtma 
mücadelesine tayin lalınmış ise de eski vazifesi
ne tayinini istemektedir.

Sıhhat vekâletinden alınan cevabta :
Köylüye lüzumsuz enjeksiyon yaptığından 

dolayı ihtratta bulunulmasma rağmen memuren 
gönderildiği köylerde aynı vaziyeti tekrar etm(‘- 
si üzerine vekâlet emrine alınmış ve fakat çocuk
larını Antalya lisesinde okutmak ihtiyacına meti
ni Sıtma mücadelesine ücr(4le tayin kılınmış, vo 
tekrar vazifeye alınması muvafık lî^'ri'îmodiği 
bildirilmektedir.

Hakkmda tatbik edilen muamelenin kanuna 
muhalefeti sebebile Devlet şûrasında İdarî dava 

a.çması iktiza ederken Meclise müracaat etmiş ol
duğu anlaşıldığından Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

764 14 - X II - 1939

2§82 Ali Kka Yiğit. Haksız yere polişük-
282(7 Adanalı Hüseyinoğ- ten ihraç edU^ğin-

,1u Altındağ mfth^p- den hakkında veri- 
i sinde Fazılın SYİnde. kararın ref i H. 

2 ^ ^  Afiltaro.

l rfa hnıniyci müdürlüğü kadrosunda polis 
iken aleyhine isnad edilen sarhoşluk ve uy
gunsuz mahallerde bulunmak ve uyg’unsuz ka
dınlarla münasebet tesis etmek suçlarile Polis 
divanınca aleyhine verilen ihraç kararına iti-
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Arzııhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yej-

ra/, ottisini vo Miklürh'i- (*nciini(‘i)inec l)U itira
zın reddiju' karar verilmesi iizerine bu karar 
alcyhiıu' Devlet şûrasına aetıjİı »lavaııın fla red-
• ledikiiğini beyanla bidayeten müdafaası ahn- 
m.idan ittihaz edilmiş olan iiıı-K.- kararının ka
nunsuz olduğuıulan Devlet şûrasınea luüttehaz 
kararın refini istemektedir.

sayrlı Meelis kararı mueibinee tayini )nu- 
amole>-e mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kai-ar tarihi

765 14 -XII - u m

İİ656 Ölü Kamarot Lûtfi 
8858 İdarisi.

Feriköy Avukat (îad- 
desi^Np. 1/126 
İstanbul.

A kay idaresince yar- 
(I nı yapılnuısı II.

Kocası kamarot Lûtfinin mülya Seyrisel'a- 
iıı idaresi ile Akay idaresinde on beş sene ka- 
iıiarotluk t'ttij^inden w  vazife başında sektei 
kall)den öldüğünden bahsile yardım edilmesi 
hakkında Akay idaresine \ aki müracaatına ce- 
\eb alamadığından yardım edilmesini istemek
tedir.

Yapılalı tedkikatta : IJKJT sayılı kanun hü
kümleri ''f 2 aidatlı müstahdemlerin ancak ma- 
irdiyetleri haliıule veya vazif(> yüzüiKh'iı öldük
leri takdirde yetimlerinin maaşa müstahak ola- 
(‘aklarım âmir bulunmasına ve kamarot lAitfi- 
nin ölümünün vazifeden mütevellid olmaması
na binaen talebin isal'ına imkânı kanunî olma
dığı anlaşılmış (‘İmakla buna kanaat <‘dilnu‘- 
diği takdiıvle kazai m(‘rcilere müracaat tabiî 
bulunmakla encümence ya])daeak muamele ol
madığına karaı- verildi.

Karar No. Karar tarihi

’ 6(» 14 - X1T - 19;w

''>292 Zihni (Jetinkaya. 
5671 Kayaoğlu.

Kisjıa köyünden. 
'PortUTn.

Malulen tekaüd ma
aşı bağlanması.

Umumî harpte Sarıkamış muharebesinde gö
zünden kurşunla malûl olduğundan malûhm te
kaüd maaşının bağlanmatsını istemektedir.

Yapılan tahkikatta:
Vaka zamanında arızanm yönııe derec^ini 

gösteren ilk tedavi raporu mevcııd olmadığından 
Meclisin 1004 sayılı karan dairesind<ı dileğinin 
yerjne getirilemediği anlaşılmıştır

Encümence yapılacak muamele olmmlığınu
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■5 Arzuhal verenle- 
■§ ö rin adı, sanı ve Arzuhal h u l â s a s ı  j Encümen karan ve n« sebebdeiı verildiği

3696 Hüsnü Kanbay.
39Öİ Hünkâr imamı Pis

tik çıkmazı No. 12 
İRtnnbnl - KadıkÖA'.

Memurivete tavnni.

495
531

Memed.
Kızılca-saray mahal
lesi.
Yağcı Haliloğlu. 
İhtisas mahkemesi 
odacisi.
Antalya.

Kazanç vergisinin a- 
lınmaması.

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

767 14-X I I -193!)

Hakkında verilen tasfiye kararı J)<nli!İ şûra- 
sınca ref edilmiij olmasına rağmen bir memuri
yete tayin edilmodiğinden ve açık maaşı verilme
diğinden şikâyet edilmektetlir.

Yapılan tahkikatta:
Tekrar memuriyete tayini nıensub olduğu vi

lâyetin takdirine aid ve açıkta kaldığı müddet 
için maa^ tahsisine kanunen imkân bulunmamış 
olduğu Maliye velcâletinden bildirilmiştir.

Encümence yapılacak -muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

768 14 - XII -193!)

Tarh vo tahakkuk eden kazanç vergisinin as
kere gitmesi sebebile terkinini istemektedir.

Maliye vekfdetinden alııuın ceval>da :
Müstedinin askerde bulunduğu sırada nuı- 

tasarnf olduğu hamammı kendi namına işletmek
te devam etmiş bulunmasına mebni 2566 sayılı 
kanunun 8 nei maddesinin (C) fıkrasının hük
münden istifadesine imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Vekâletin bu kanunî hükme istinaden matlfi- 
bu isaf etmediğine göre muameleye kanaat edil
mediği surette kazaî mercilere müracaat etmesi 
iktiza eden dilek sahibinin bu dileği üzerine En
cümence bir mnaımele ifasma imkân olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

769 14-XII-1939

Reis 
Giresun 

/. Sökmen

M. M 
Ordu 

IJamdi Şarimı

Kâtib
Samsun
M. Vlas

Bolu
fjûtfi Gören

Çorum
A'. KayaaliJ

Gazianteb 
M. Şahvi

Ordu
Pr. Vehhi Demir

Samsun 
N. Fırat

Hatay 
/#. >S\ Kunt



-  57

ce

c
4462
4707

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ropeb Çavdar ve ar. 
Akyazı nahiyesinin 
muhtelif köyleri ihti
yar heyetleri. 
Adapazarı.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Hendek sıtma müca
dele tabibi Mustafa 
Aderiden şikâyet.

3518
'3706^

Hüseyin Sert ve ar. 
Argavlı köyü çiftçi
lerinden.
Söke.

Topraklarının göç
menlere tevzi olundu
ğundan şikâyet.

llendi'k sılına müoadcle tabibi Mustafa Ade- 
rinin vazilVsini ifada halka nezaketle muamele 
yapmadığı ve islirahati için mücadele mıntaka- 
sını Aikyazulan Hendek kazasına naklettiği ve 
kendisine getirilen bir çocuğu muayeneden 
imtina ettiği ve hasta çocuğun bir müddet sonra 
ölümüne sebebiyet verdiği şikâyet olunmaktadır.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında ;

Hasta bir çocuğu mııayenede vicdanî vazife
sini ifa etmediği ve fakat vefata sebebiyet ver
diği ve müracaat ashabına da haşin muamelede 
bulunduğundan mıntakası değiştirilmiş ve inzi
batî ceza tayinine tevessül edilmiş olduğu ve an
cak mücadele merkezinin tebdilinde bir kusuru 
olmadığı bildirilmiştir.

Alâkadar vekâletçe şikâyet üzerine kanunî 
muameleye tevessül edilmiş olduğu anlaşılmakla 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

770 18-XII-198!)

Toprağa muhtaç çiftçi olduklarından ve ken- 
1 dilerine müntekil ve tasarrufları altında bulu- 
I nan arazinin millî emlâkten olduğu zannedile- 
I rek göçmenlere tevzi kılındığından şikâyet olun

maktadır.
; Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva- 

bmda:
Müstedilerin iddiası bir tasarruf vesikasına 

I müstenid olmadığından ve işgalleri fuzulen bu- 
I lunduğundan bahsedilmektedir.

Şu hale göre tasarruf haklarına müdahale 
I edildiğinden bahseden müstedilerin ev\'elemirde 
1 mülkiyet haklarını tasarruf vcsikalarile veyahud 

mahkmeden alınacak ilâma rapdett irmeden bah
sedilen yerlerin kendilerine aidiyetine dair En
cümence bir karar ittihaz olunamıyacağından 

mahkemeye müracaatta muhtar olmak üzere dilek 
! üzerine bir karar ittihazma mahal olmadığına 
’ karar verildi.
i  Karar No. Karar tarihi

771 18 - X n  - 1930
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Hazım öztürk.
' Askerlik şubesi arka

sında Kteın Kfendi 
)){ih(̂ resinfle No. 109 
('vde. 

i Sevhan.

Arzuhal luılâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ti'kaüd maaşının ta
mamının kesilmesin
den şikâyet.

Miitekaid olnb ücretle tayin kılındığı Adana 
belediye Hesab işleri müdürlüğünde iken teka- 
üd maaşının yarısmın kesilmesi iktiza ederken 
tamamının kesilmesinden şikâyet eylemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında bu f?ibiler hak
kında 211 sayılı tefsir kararının tatbiki lâzım 
oplmiyeceği anlaşıldığından müstedinin tekaüd 
nıaaşmm veribnesi lüzumunun mahalline emre- 
(lildiği bildirilmektedir.

Matlubu isaf edilmiş olduğundan karar itti
hazına'mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

772 18 - XII - 10:̂ 9

3331 Çitakoğlu Ali. 
3502 Çiftlik köyünden. 

I  Kalecik.

Hakkmda verilen ka- 
rai’in yolsuz olduğun
dan şikâyet.

Yalan >-ere yemin davasından dolayı hakkın
da sadır olan mahkûmiyet kararına rağmen ye
mininde sadık olduğundan ve hakkında adaletin 
{('(•ellisinin teminini istemektedir.

Yapılan tahkikatta mahkûmiyet kararının ka
tiyet kesbettiği anlaşılmış ve Yüksek Meclisin 
311 sayılı kararına tevfikan encümence yapıla
cak bir muaıııele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

.773 18- X I I -103!»

3610 Hamdi Kiper ve ar. 
H8Ö6" Vezirköprü.

Emvali metruke tak- Yüksek bedelle aldıkları emvali metruke tak
sit bedellerinin affi. sit bedellerinin affedilmeleri istenmektedir.

Tayini muameleye maliiil olmadığına karar
verildi.

Karar No. Karar Tarihi

774 18- X I I -1939

3866 ; Çatli Hüsnü. j Çat kaaası merkezi- , (>t kazasının A şkaleye nak led ilm esin d en  şikâ-
■4 ^ 9  i  Çat kazasının altmış ' nin Aşkaleye nakle- yet olunmaktadır.

köyü namına. dilmesi. Yapılan soruşturmada kaza merkezinin Aşka-
I BfCTirunL leĵ e nakledildiği anlaşıldığından yapılacak bir

j muamele olmadığına karar verildi.
1 Karar No. Karar Tarihi

775 1 8 -X n - 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları y e r  

Nazmi Sarsılmaz. 
İncirli caddosi No. f)7 
Bakıi'köv - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Arazisinijı Akliye ve 
asaliiye hastanesi ta
rafından elinden alın
maca teşebbüs edildi
ğinden şikâyet.

5021
5372

Nazmi Yaşatır. 
Askerî hastane Baş 
hekim vekili ve ope
ratörü.
Elâzığ.

Affini istivor.

Mutasarrıfı ve bilfiil ziraati altında bulunan 
arazinin İstanbul akliye ve asabiye ha-stanesi 
tarafından elinden. alınma{>a teşebbü.s edildi^nden 
şikâyet olunmaktadır.

Vapılan tahkikatta bahsedilen yerin müstedi 
tarafından iki senedenberi fuzulen işgal edilen 
enılâki nıilliyeye aid ve senede pjayrimer- 
but bir mahal olduğu bildirilmektedir.

Dileğe ve alınan cevaba göre hâdise doğrudan 
doğruya maıhkemece halli iktiza eden bir tasar
ruf ve mülkiyet mevzuu olduğundan alâkadarları 
mahkemede dava ikame haklan derkâr bulundu
ğundan Kneümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

776 18-X I I -  1939

Ahlâka mugayir bir hareket v» hakaretten 
dolayı 9 neu kolordu askerî mahkemesince hak
kında verilen kararın kanun yollarından gidile
rek katiyet kesbetmesine rağmen hükümde bo
zukluk olduğundan mağduriyetten vikayesi ve af
fedilmesi istenmektedir.

Vapılan tahkikatta: Katiyet kesbeden hükmün 
bozulması mümkün olmadığı gibi affi mucib bir 
sebeb de görülmediğinden dileğinin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

777 18- X I I -1939

3992 ; Nuri Taşdöven.
4209 Eski mahkeme baş

kâtibi.
Karadeniz Rreğlisin- 
de.

Memuriyete tayin 
kıhnmamasından şi
kâyet.

Zonguldak tasfiye komisyonundan hakkında 
\ « rilen tasfiye kararının Devlet şûrasınca ref edil
mesine rağmen memuriyete tayin kılınmama- 
sından şikâyet eylemektedir.

Bittedkik 18-V-1938 tarihinde ve 1710 sayılı 
kararla dileğinin Enoümenec halledilmiş olduğu 
anlaşılmakla yeniden karar ittihazına mahal ol
madığına ve evrakın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

778 18-X U - 1939
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rin adı, sanı ve 
oturdukları ye^

' Hurşid Kumantan. 
îzmitin Akçeşme na
hiyesinin înamiye kö
yünden on altı hane 
namma.
Uzun çarşıbaşı Azmi 

i Altay nezdinde. 
Adapazarı.

3850
4061

Memed truran ve ar. 
Yukarı mahallesin
den.
Güdül.

3982
4İ9?

-  6Ö -
MBt

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Borçlanma suretile 
aldıkları arazinin 
taksit bedellerinin bir 
senede defaten tahsil 
edildiğinden şikâyet.

Borçlanma suretile aldıkları arazinin taksit 
bedellerinin bir senede defaten tahsiline teşebbüs 
edilmesinden şikâyet olunmaktadır.

Yapılan tahkikatta borçlanma zamanında tak
dir edilib müstediler tarafından itiraz edilmiye- 

I  rek kabul edilen kiymetlerin bu defa tenziline aid 
teşebbüsatları kabul edilmediğinden ve taksit borç
lan ödenmediğinden kanunî mııumeleye 1ı;vessül 
edildiği anlaşılmaktadır.

Kanun mevzuatımn yanlış tatbik edildiğin
den bahsile iddia serdeden müstedilerin evvel
emirde kazaî mercilere müracaatları iktiza ey
lemekle ihâdisenin Encümende tedkikına imkân 

i  olmadığına ve tayini muameleye mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

779 18-X I I -1939

Nahiyelerinin 
haline ifrağı.

kaza Nahiyelerinin kaza 'haline ifrağı taleb edil
mektedir. ,

Dahiliye vekâletince bu nahiyenin kaza haline 
ifrağına lüzum görülmediği bildirilmiştir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Memed Ali Akın.
C. H. P. Başkam. 
Kurşunlu nahiyesin
de.
Çankın.

Kurşunlu nahiyesinin 
kaza haline ifrağı.

780 18-XII-1939

Kurşunlu nahiyesinin kaza haline ifrağı is
tenmektedir.

Dahiliye vekâletinden alman eevabda:
Bütçe mülâhazalarile bu dileğin halen isafmın 

mümkün olmadığı bildirilmiştir.
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 

karar verildi.

3740
39T5

ÖmerHüseyinoğlu 
ve ar.
Koşmar köyünden. 
Kadınhan.

İnhisar idaresinin 
ellerinde kalan afyon- 
lannı almadığından 
şikâyet.

Karar No 
781

Karar tarihi 
18-X I I -1939

1926 yılında köylünün bir kısım afyonlarını 
tüccara nazaran daha yüksek fiatla satın aldık
ları halde İnhisar idaresi kendilerinden bu mal
lan  satm almamakta olmasından şikâyet edil
mektedir.

İnhisar idaresinin bu gibi mutavassıtlarm el-
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Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer ,

lerindeki malları satın almak için kanunî bir mü- 
kellel'iyeti olmadığından dileğin reddine karar 
verildi.

Karar No Karar tariiıi

3414 -Mecid Soylu.
3586 İ^Lİrhanlı köyü öğret

meni.
• Seferihisar,

264
277"

968
lOlO

1248
13Ö8

3558
3748

Ali Ayhan ve ar. 
Çobanisa köyünde. 
Sasonlu.
Elmah.

Orta okul öğretmen
liğinden ilk okul öğ
retmenliğine tenzil 
edildiğinden şikâyet.

Hüseyin Aksu. 
Beyçelebi mahallesin
den eski Erzincan 
mebusu.
Kastamonu.

Vatanî hizmet terti
binden ikramiye ve
rilmesi veya tekaüdi- 
yelerinin iadesi.

782 18-X I I -1939

Uaksız yere orta mekteb öğretmenliğinden 
ilk okul öğretmenliğine tenzil edildiğinden ve 
iki aylığuıın haksız olarak tevkif olunduğundan 
şikâyet etmektedii-.

Yapılan tahkikatta:
Kifayetsizliği tesbit edilmiş ve bu sebebden 

ilk okul öğretmenliğine tenzil kılınmış ve tayin 
emrile vazifeye mübaşeret tarihi nazara ahnarak 
kanunen verilmesine imkân olmayan maaşlarının 
verilmediği Maarif vekâletinden bildirilmiştir.

Şu hale göre müstedinin cari muameleye kar-* 
şı müddeiyatında musir olduğu suı*ette kazaî 
mercilerden hak istihsaline teşebbüs etmesi ikti
za ederken bu kanunî yolun terki suretile seb- 
keden dileği üzerine encümence tayini muamele
ye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

783 18-X I I -1939

Vatanî hizmet tertibinden ikramiye verilme
si veya mebus iken kesilen tekaüdiyelerin iade
si istenmektedir.

İkramiye verilmesi hakkındaki dilek üzerhıe 
tayini muameleye mahal olmadığı gibi mebus 
ikon kendisinden aidatı tekaüdiyenin kesilmemiş 
bulunduğu anlaşıldığından bu kısım dileğinin de 
yerine getirilmesine imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar Tarihi

784 18- X U - 1939

I Masum olduklarından 
' memleketlerine iade
leri veya iaşelerinin 

' temini.

isyan mıntakasından nakledilmişlerse de 
kendilerinin masum olduklarından iadelerini 
veya iaşelerinin temini istenmektedir.

Yapılan tahkikatta bu şahısların Elmalı ka
zası köylerinde arazi sahibi yapılmak suretile 
terfihleri cihetine gidildiği anlaşılmaktadır.

Şu hale göre encümence yapılacak bir mua-
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"3 i  Arzuhal verenle- , , , j
"I »ğ i rin adı, sanı ve ı Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

oturdukları ver
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

78f) İH -X II-1939

3582 ' Halid Atamer. 
¥637 Nüfus müdürü. 

Siird.

Şiirde tahvilinde ba- 
basile hemşiresinin 
kızma harcırah veril
memesinden şikâyet.

Kırşehirden Şiirde tahvilinde iaşesile nıükel- 
lei’ babasile hemşiresinin kızına harcırah veril
memesinden şikâyet edilmektedir.

Dahilij’̂e vekâletinin cevabında harcırah ka
rarnamesinin 13 ncü maddesinde harcırah ala
bilecek aile efradı tasrih kılınmış ve dilel*çedo 
bahsedilen kimselerin harcıraha istihkakları ka
bul edilmemiş olduğundan taleb edilen harcı
rahın verilmediği bildirilmektedir.

Bu cevaba kani olunmadığı surette kazaî 
yollara müracaat iktiza ederken Meclise mü
racaat edildiği anlaşıldığından tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

786 18 - XII -19.39

Beis
Giresun

M. M. 
Ordu

t. Sökmen H. Şarlan

Kâtib
Samsun Bahkesir Bolu Bursa
M. Ulaş Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. F. Gerçeker

Çorum Gazianteb Kırşehir
Nuri Kayaalp M. Şahin Dr. Yusuf Somer

Kocaeli Niğde Ordu
/. Tolon N. Ereni Dr. Vehbi Demir

Ordu Samsun Sinob
îsmaü Çama§ N. Fırat î. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi

Hatay 
B. S. Kunt



—  63

13 ' Arzuhal verenle- 
g ^  ' rin adı, sanı ve
< oturdukları yer 
573 ' S.'lvi v(‘ Makhıılo Gü- 
600 von.

Simav üresinde T n u - 

' kim Plümüriiı Deşt 
nahiyesinden Temnr 
kızı.

i Simav - Kütahya.

93 (lülünıdenıen.
98 Tımeelinin Plümür 

^göçmenlerinden Me- 
milioğlıı.
Milas.

235 Hüseyin Aksu ve ^o- 
248 cuklarj.

237 Erzincan muhacirle- 
250 rinden eski Erzincan 

mebusu.
Kastamonu.

_77_ Ali Kaya.
80 Karamanlı nahiyesin

de mukim Plümür 
göçmenlerinden Hü- 
seyinoğlu.
Tefenni.

73 Haşan Şahin. 
fS  Karamanlı nahiyesin

de mukim Tercan 
göçmenlerinden Hü- 
seyinoğlu.
Tefenni.

95 Dursun Coşkun. 
lOÖ Tuncelinin Plümür 

göçmenlerinden tbra- 
I himoğlu.

Milas.

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Garbe nakillerinden 
sikâvet.

Garbe nakledildiklerinden şikâyet eylemekte 
ve esas memleketlerinde bıraktıkları mallan üze
rinde tasarruf haklarının uzatılması istenmekte
dir.

Bittahkik 2848 sayılı kanuna tevfikan nakle
dildikleri ve mallarına tasarruf müddetlerinin 
uzaltılması lüzumu Sılıhal ve ielimai muavenet 
vekâletine yazıldığı anlaşılmakla tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

787 20 - X n  -1939
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câ.£3

5018
5369

02
97

789
824

772
805

16
17

94
99”

5196
5566

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

' Zeynel Kara.
Çağış nahiyesine bağ
lı Çömlekçi köyünde 
Tercanın Kötür kö- i 

' yünden Ifasanoğhı. 
Balıkesir.

I Gülüm Düzgün. , 
, Tuncelinin Plümür  ̂

kazasının Yarbaşı kö- | 
; yünden Mevalioğlu. ' 
; Milas. '

Efter Saltık, ve ar.
 ̂ Alpıınus köyünde 

Hüseyinoğln. 
Tımeelili.
Eski şehir - Şf'yidtrn- 
zi.

Zozan Ulum.
J Sason kazasının Cin- 

deköyü muhacirle- 
i rinden.

Elmalı.

Ali Abbns Şahin ve 
I ar.

Oazipaşa nahiyesinin 
îneeağrı köyünde Tun
celi fföemenlerinden. 
Alanya.

i Ali Frrat.
I

j Tuneelinin Plümür 
' kazası Seteri köyü 

göçmenlerinden Me- 
' medoğlu.

Milâs.

Kasım Özkan ve ar. 
Erzineanın Plümür 
kazasr göçmenlerin
den.
Oankırı.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Memleketlerine ia
delerinin temini.

Garbe nakledildiklerinden şikâyet etmekte ve 
memleketlerine iadelerini ve mümkün olmadığı 
surette iskân vaziyetlerinin ıslahını istemektedir
ler.

Dahiliye vekâletinin cevabında 2848 sayılı ka
nuna göre Vekiller Heyeti kararile nakledilmiş ol
dukları ve iskân vaziyetlerinin ıslâhı hakkında 
Sıhhat vekâletine yazıldığı bildirilmektedir.

Cereyan eden muameleye göre Encümence ya
pılacak bir iş olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

788 20-XII-1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal ûulâsasi 'Encümen İvararı vc lu* sebebden verildiği 
oturdukları j^ r___

387
"409“

l))rahinı Bayram Or- Garba nakledildikle- ] Garbe nakledildiklerinden i^ikâyet etnıekte- 
ta nahiyesine bağlı ı rinden şikâyet. | dirler.

298
314

297

Elmalı köyünden. ] 
Memed Alioğln. j 
Erzincan muhacirle- j 
rinden.
Çn İlkin. !

Momod Ertokin. -j 
Hacı îsmnil malıalle- j 
sinden. |
Erzincanın Karade- j 
^nn köyiindon. i
Çankırı. j

Avs(“ (lökeıı. i
*■ • I

Şükı-ü karısı. j
Tc*rc*aıiTiı Maihs nahi- |
y(‘si halkından TTa- ı 
m amil kiiyüııdon.
tnofrcil. j

451 Momcd Şahin. j
475 I Mııstafaogln. ■

i Doşt nahiye moı-kozi I 
Semer l<jöyündo. 

j Simav.

118 Hüseyin Doğan.
124 Tirilya nahiyesinde 

Muinindi köyünden 
Süloymanoğlu. |
Mudanya. ı

^8 İsmail îlakkı Boybey i 
103 Kilisli.

Esenbey mahallesin
den.
Niğde.

4805 Ali Yıldar.
5137 Sadullahoğlu.

Abdullah oğulların
dan.

I Turhal nahiyesinin 
I GejTan köyü halkın- ! 
i dan Yünlü köyünde. 

Zile.

Bittedkik 2848 sayılı kanun hükmüne tevfi
kan nakledildikleri anlaşılmakla dileklerinin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

789 20- X I I -1939
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327
347

141
148

741
■773

1009
'1057

823
86f

5179
5547

Arzuhal verenle- 
i rin adı, sam ve 
' oturdukları yer

Nuri özer.
Plümür eski Meclisi 

i umumî azasından 
Mecidiye mahallesin
de.
Kütahya.

I îbiş Müştum.
Erzincanın Oeferli 

t köyü ahalisinden Pı- 
! tıreli köyünde.
I Bayramiç.

I Kâmil Seyyal*, 
j Abdülkadiroğlıı. 
j Diyarbakırın Mer

mer nahiyesinden. 
Kavaklı mahallesin
de.
Tavşanlı.

Eyib Boy. 
Mustafaoğlu. 
Erzincanın vSemek 
köyünden. i
Şerbetli köyünde. 
Oölcük - Bayramiç.

Tevfik Ay dm. 
NıısrettinoğIn.
Şiirdin Tillo köyün
den Erganide ika
mete memur.
Ergfani.

Süleyman Oktay Ha-
sanoğlıı.
Kemahrn Erdif kö
yünden Çnlı mahal
lesinde.
Sındırjçr.

Aı zuhal lıulâsîisı i Encümen karan ve ne sebebden verildi^

5216
'5587

Mevlüd Kaya, 
tbrahimoğlu. 
Kemahın Havuz kö
yünden. Hamidiye 
köyünde.
rjölcük - Sındırgı.
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2 ' Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

j oturdukları yeri

23
24

112
118

Memed Ali Doğan ve 
kardeşi.
Odik köyü halkın- 
dajı Dümrekkebir 
köyünde.
Simav.

Kâzım İnandım.
Said Alioğlu. 
ErzincanlI.
Yeşilova değirmen 
köyünde.
Burdur.

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

143 Hiza özden.
150 I İbrahimoğlu.

Dükaoğullarından. 
İsrailli köyünde.

! Bayramiç - Çanak
kale.

227
24ÖT

317

Hıdır Erdoğan. 
Hüseyinoğlu. 
Çemişgezeğin Nahsı- 
van nahiyesinin Do
ğan köyünden. 
Gazipaşa nahiyesi
nin Bey obasi köyün
de.
A lanya.

Behram Budak.
Seyfettin oğulların
dan.
Diyarbakırın Hazro 
nahiyesinden.
Yalova otelinde. 
Ankarn.

280 j Ali Özkan.
294 I îskanoğullarıiKİan: 

SilvanlI.
Yalova otelinde. 
Ankara.
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'S ^

121
~127

: Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve' Arzuhal hulâsası i Encüıncıı kararı ve ne sebebden verildiği 

, oturdukları yer _
' Doğan .^ahin.

Süleymanoğlu.
Pertek »öçıuenlerin
den.
Gazi])aşa nahiye nıeı--
kezinde. ı

Alanya. I

i O İsmail Koşan.
10 Plünıürü]) Şanıı>!işa 

köyündfiı. Sfiyleıniş 
köyünde.
Yenişehir - Bnrsa.

399 İmam Ak}>ül. vt* oğ- 
421 lu A}?a Ak^ül. 

Krzineanlı.
Müselliın köyünde. 
Babaeski.

330
351

380
402

52r)
~55f

363
“384

Mustafa İrmak. 
Zeyneloğlu.
Erzincanm Çimil na
hiyesinden.
Orta nahiyesine bağ- 

! lı iinhya kokainde. 
Çankırı.

Hüseyin Aslan Ka- 
hıoğnllarnıdnn Ali- 
oğlu.
Erzincaıun İsesi na
hiyesinin Zazalar kö
yünden.
(Jaltı köyünde. 
Bayrami<* - Çanak
kale.

Mustafa Fidan ve 
(•ocukları.
Cepniar köyünde. 
I^]rzineanın Kabuller | 
köyünden Osmaniye | 
mahallesinde. I

i Kahveci Hulûsi va- j 
sıtasile. I
Balıkesir. !
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ja

4490
'4738'

Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer;  ̂ , ____ __  _

Karsh Ve>’>5el Kan- !
1

demir.
Liso fiaddesi No. 13

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  y a r i l d i  J i

Börekçiler
sinde.
Balıkesir.

rn ahali e-

42
43'“

273
2 ^

377
399

5020
J 37Î

446
T7Ö^

398
42Ö

^92
~516̂

Hüseyin İşık Fer- 
lıadoğlıı.
Plünıürüıı Alcydan 

îiiahallosindon. Tabak
hane mahallesinde. 
Yenişehir - Bursa.

Memed Ali Özkan. 
Yıisufoğlıı.
Erzincanın Şehir 
Sürheh.'in köyünden 
l.sınetiye köyünde. 
Bursa.

Haşan Türk. 
Erzineanm Gani E- 
fendi çiftlikli. 
Müsellim köyünde. 
Bnbaeski.

Aziz Yalçın ve ar. [ 
Hasanoğlu. j
Tereanın Kütür kö
yünden.
Çağış nahiyesi Çöm
lekçi köyünde. 
Balıkesir.

Haşan Er.
Süleymanoğlu.
ErzincanlI.
Sofohalil köyünde. 
Babaeski.

İsmail Aydın. 
]\remedoğIu.
Tereanın Oervenç 
köyünden.
Şamlı nahiyesinin 
Taypınar köyünde. 
Balıkesir.



«  .  A r z u h a l  v e r e n l e -  ' 
; §  r i n  a d ı ,  s a m  v e  A i ' z ı ı l ı a l  l ı n l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a r ı  y o ı -  |   

497 Said Sarıgül. !
521 ! Memedoğlu. I

; Erzincanın Başköy |
I nahiyesinin şcbğo i 
‘ köyünden.
I Kadıköyünde.
' Edirne - K(>çan. ' 1

i

500 I Ynsnf Edehali. ı i
524 Mnstafnoğlu. \ I  

Tereanın Pilis kö-
! yünden. | '

Şamlı nahiyesinin ! ı 
Gaypniar köyünde.

' Balıkesir
!

1

5225 Ali Köse Ahmedoj;. ' '
5600 I  i

Erzincanın Şaban- ' : 
ağa mahallesinden. !

' Dinek nahiyesinin ' i
I Saray köyünde. i
' Çumra. !
:  *  i

80 İbrahim Gözcü. j
‘  g 3 , Hasanoğlu Tercanlı. ı I

Karaağaç köyünde. ‘ '
Bürhaniye.

50 Hüseyin (>lik ve :
-52  kardeşi Aziz CVlik. ' !

Memedoğlu. j
Tercan muhacirlerin- |
den YiMşilüva çuval- l

' la köyünde. ; *
Burdur. ■ i

41 Süleyman Köse, | j
42 Mustafaoğlu. 1

Karkıcak köyünde. |
Alanya ' i

, i 
120 Mümin Akbulut.
126 tsınttiloğlu.

i Erzincan muhacirle- i 
. rinden.

Badırga köyünde.
Bursa. : i

— 70 —
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1  55

189
“]99"

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

Gülağa Güldağlı ve 
arkadaşları. 
Hasanoğlu.
Gecenisli o^lların- 
dan.
Erzincanm Esesi na
hiyesinin Ahmediye 
köyünden.
Orenli divanına bağ
lı Ahılar köyünde. 
Çerkeş.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r n r ı  \  ( ‘  l u *  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

5133
549f

72

Sa)bri Ateş.
Alioğlu.
Erzincanm Yergil 
köyünden Gölcük 
nahiye merkezinde 
mukim.
Sındrrğr - Balıkesir.

Elmas diğer adı Se
lim Yılmaz.
Tercanın Hami Epi 
Mezreş köyünden. 
Keprem köyünde. 
Yeşilova - Burdur.

142
149

208
220

Yusuf Kılıçkaya. 
Musaoğlu.
Erzincanm Cancige 
nahiyesinin Karaduş 
kÖ3TÜnden.
Oatalçam köyünde.
Bayramiç - Çanakka
le.

Mahmud Topuz. 
Tunceli - Ovacdc ka- 
zasınm Töpuızlu kö- 

I yünden.
I Gazipaşa nahiyesinin 
i Pazariçi köjninde.
I Alanya.
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te

96 !
101

.252
265

97
102

4931
5278

315
'¥33

272 Mcmecl Ali Varlık. 
^ 5 ^  Memodoğlıı.

, Rinanlı köyünde. 
Babaeski.

5034

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

M. Düzgün. 
Mahmudoğlu. 
Tuncclinin Plümür 
kazasının Tahsilli kö
yünden. i 
Milas.

I
i

Hasun Anık, |
ITüscyinoğlu. |
Türzinoanın Plümür ı 
kazasının Pişe ma- [ 
hailesinden. :
Eee köyünde. !
Tefenni - Rnrdıır. |

i

İsmail rjüntürk. | 
Davndoğln. !
ErzİTieanrn Balrhey | 
köyünden. j
r i  fteler köyünde. 1  

Eskişehir.

llfisan Cömerd Ab- 
basoğln.
Plümür kazasının 
Deşt nahiye,si. 
Altınhüseyin köylü. 
Alibey köyünde. 
Snsnrluk.

Ali Osman Güngör. 
ErzincanlI Alioğlu. 
Kurşunlu köyünde, 
înegöl.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  I E n c ü m e n  k a i - a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

5386
Riza Akyüz ve ar. 
Erzineanın Vağavir 
köyünden.
Tepe köyünde mu
kim.
Dursunbey.



Ü Arzuhal verenle-' 
’l  jg Tin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Knciimeiı kavaı*ı ve ne sebebden vej ildiği 
^  o ^ rd u k lan  yer 
5257 ' Voli Bal. i
5 6 3 3  Jlaliloğlu.

Erzincunın Kahrıışn 
köyünden:
Bigadiçin Bokirler 
köyünde.
Bahkosir.

839 Süloyınan Kalkan.
877 Soyidlıanoğlıı.

Krzincanın Ceuciyc 
jıalıiyesine ba^lı Sür- 
belıaıı köjiindeıı.
Çavuşlu kÖ3’'ünde.
Biiyramk'.

4143 Mustafa Ekinci.
4368 Şevkioğlu.

Ya.sinoğullarmd«ııı Di
yarbakır] ı.
Ordu.

İsnıail Hakkı (ierçck.
711 M. Alioğlu.

ErziiK'anın Dana ına- 
lıallesinden.
»Şar köyünde.
BüHıaniyc - Balıke
sir.

Iildir Şalıin.
Pert ek' göçmenlerin- 

123 t den.
Gazipaija naliiyasi 
Boybalı köyünde.
Alanya.

, Haşan Hüseyin De- 
239 mirtaş.

Yusuf oğlu.
(iazipaşa naiıiyesinin 
Boyabalı köyünde.
Alanva

^ 1 $  ^



oJS Arzuhal verenle- | 
* rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

^  74 -

617

oturdukları yer
140 I Dursun Gençer.
147 Baktaşoğlu.

PJrzmcanm Cimin na
hiyesine bağlı Küçük 
kadınhan köyünden. 
Tülüler köyünde. 
Bayramiç - Çanakkale

248 I Nesimi Kaya ve ar.
261 ' Erzineanrn Esesi na

hiyesinin Ahmediye 
köyünden.
ömero^ıllanndan Ve- 
lioğlu.
Kiremitçi köyünde. 
Çerkeş.

133 İsmail Düzünkaya ve 
İ39 arkadaşlar.

AlioğIn.
Erzincanrn Cenciş^e 
nahiyesinin Sürbihan 
köyünden.
Kutluobası köyünde. 
Baj^ramiç - Çanakka
le.

,66 Ali Akyol.
69 , Kameroğlu.

Elâzîğm Karakoçan 
nahiyesinin Paşa kö- 

‘ yünden.
Satılmış köyünde. 
Eskisehir.

5122 I Ömer Mihi.
5481 i Memedoğlu.

Diyarıbakınn Kulp ka
zasının Hilin köyün
den.
Saray köyünde. 
Yozgad.



" 3  ,  A r z u h a l  v e r e n i e -  
^  rin adı, sanı ve Arzuhal hulasası j E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

 I  oturdukları yer |  l_  

^  75

130 ' Yusuf Gültekin ve 
i arkadaşları. 

Pirahmedoğlu. 
Erzincan gö̂ *menle- 
rinden Yenice köyün
de.
înegöl.

5134 ' Ilasan Aslan.
Kemahlı Süleyman- 
oğlu Camii cedid ma
hallesinde.
Emekli Ali elile. 
Sındır^ - Balıkesir.

5008 Ali Çakıcı.
5358 Maksudoğlu.

Tercan kazası Zağ- 
ğeri köylü. Çağış na
hiyesinin Mecidiye 
köyünde.
Balıkesir.

5005 İmam Sezer.
5355 Ilasanoğlu.

Tcrcan kazalının 
Za^ğeri köyünden. 
Nergiz köyünde. 
Balıkesir.

401 Itiza Gündüz ve ar. 
423 Yemenoğlu.

Tercanın Mans nahi- 
yt'siniıı Pirs köyün
den.
Şamlı nahiyesinin 
Boğaz köyünde. 
Balıkesir.

470 İsmail Koçak.
4^i~ ^rüminoğlu.

Erzincanın Başköyü 
nahiyesine bağlı Pey
ler köyünden. Çiflik 
köyünde.
Bayramiç.
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410 Memcd Ağıdağ.
43^  Cürüoi^llanndan Zti- 

heyiroğlu.
Orta mcvjcid mahal- 

I kesinde, 
j Bayram ir*.

418 I Yusuf Salpan.
4^  ; Tercanir.

Bakkal TTüsnü vası- 
tasile.

! Susurluk - Balıkesir. '
1 ;

4511 Ahmed Fohmi Can.
T ff^  \ Mardinli.

i Devagörmez mahal- 
I leşinde.
j Tokad. I

356 i Abdullah Çetin.
377 I Hasano^lu.

Bitlisin Hizan nahi-
1 ,

! yesine ba^lr Paküsan ;
■ köyünden.

Kai'acaboy - Buı*sn.

408 j Ahmi'd Toraman.
43(j I Erzincanın Oimin

I nahiyesiiKİon. Dur- 
.suno^lu.
Ortamoseid malıallo- 
sinde.
Bayrami<j. !

409 Tosun Taştan Aga- ,
431 ; oğlu.

Erzineanııı Başköy |
; nahiyasine bağlı Gü- 
I lebadı köyünden.
I Oamiikebir ınahallo- 
1 sinde.
! Bavramie.* ’ ]

469 I Aziz Düzgün. |
493 Memed Alioğlu. •

Erzincannı Başköy 
' nahiyesine bağlı Ho- ! 

rani köyünden.
Yiğitler köyünde. '

, Bayramiç.

-  n  -
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flaydar Ajfirfföl vı* 
arkadaşları. 
Kıziııeaııııı Baı^köyü 
nahiyesine' bağlı Vi- 
fan«j'âh köyündtMi. 
Sofulu Halil köyüjı- 
de.
Baha (^k i.

ş;iT Fermajı (U'inilüğlu.
875 Şiirdin Ardos köyüıı- 

d(iu Çiftlik köyünde, 
(ne^l.

119 Mustafîi Kodaş.
I2f) Bingöl vilâyetijıiıı 

Kiğ:i kazasının Tünek 
nahiyesinin ITaratif 
köyünden.
Antalva.
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471 Haşan Binici.
495 Çayır hisar köyünde 

mukim.
‘>007 Tercanlı Monıedoğlu 
.■)8"*7 . Balıkesir.

Serbest, iskânının lı* 
mini.

Üaı4>e naklinden şikâyet etmekte ve serbest 
iskânuu istemekte ve mümkün olmazsa iskân va
ziyetinin düzeltilerek kendilerine kâ£i arazi to
hum ve çift hayvanı verilmesini dilemektedir.

Bittahkik müstedi hakkuıda 2848 numaralı 
kanuna göre muamele yapddığı anla^lmış \e <li- 
ğer kısım dileğinin isafı için Dâhiliyeden Sıhhal 
vekâletine bildirilmiş olmakla encümence yapıln- 
eak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

790 20-XII-19M9

3622 Taştanbudak. 
Hükümet önünde av 
zuhalci.
Ali Hüı*er eiile Lût- 
fiye Burhaniye kö
yünde.
Hasankaleli.
^Manisa.

Momlekotino iadesi. Kazjı kayınaivamıuın fçarazı üzcrino ({arbo. n«- 
killeriniıı haksızlığmdan şikâyet etmekte menıh' 
ketine iadesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ınüseUehan 
Hükümet kuvvetine karşı gelerek askerden ve mi
lis efradından bir çavuş ve bir onbaşı iki er ve 
bir milisin şahadetine sebeb olan yeğenleri Zeki 
ve Sıddık eşkiyaya yataklık etmekte olduğu an
laşılmakla gerek bunlar ve gerek aı*zulıal sahibi 
amcalan dilekçe sahibi 2848 sayılı kanuna tevfi
kan nakledilmiş olduklarmdan dileğin reddine



78

>  ! A r z u h a l  v e r e n l e - i  , ,  .  ,  u  -
Ş |  r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  Arzuhal h u l â s a s ı  Knciimen knı . u  ı  v c  m *  sobebden verıldıtjı

116
n i

Memed Fırat.
Bucak kazasının Ke- 
(̂ eli köyünde. Plü- 
mürlü Abbasoğlu. 
Bucak - Burdur

Garbo
kâyet.

naklinden şi-

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

791 20-XII-1939

Garbe naklinden şikâyet etmekte, tueınle- 
ketine iadesini, ve bıraktıkları emLâk üzerinde 
tasfiye nıuanıelosinin uzaltılnıasını, Bursa ve Ba- 
lıkesirde akrabalarının yakınında l)ulunnıası için 
oralarda iskânını istemektedir.

Bittahkik 2848 numaralı kanuna tevfikan 
nakli yapılmış, emvali üzerindeki tasfiye müd
detinin uzaltılınasının Sıhhat vekâletine yazıldı
ğı ve Bursa ve Balıkesirde arazi darlığı sebebile 
oralara nakli mümkün olmadığı anlaşılmıştn-.

Yapılacak başka muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. KaraT tarihi

792 20-X II - 19:i9

1462
1529

723
S28

Sakıp Görmen. 
Memed paşa maJıalle- 
siııde Hakkı paşa 
No. 69 hanede. 
Siverekli Ali Bucak- 
oğlu.
Amasya.

Garbc* naklinden şi
kâyet.

Garbe naklinden şikâyet etmekte ve emvali
nin tasfiyesi için müsaade verilmesini istemek
tedir.

2848 sayılı kanuna tevfikan nakledildiğin
den emvalinin tasfiyesi için bir vekil gönderebi
leceğinden dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Kara*r tarihi

793 20 - XII -198!)

759
792“

Kâmiran İnan. 
Muradiyede mukim 
Bitlisin Hizan ilçesi- 
nin Gayda köyünden 
Salâhaddin tnan aile
si namına.
Bursa.

Garbe nakillerinden 
şikâyet.

Garbe nakillerinin haksızlığından .şikâyet et 
mekte bu haksızlığın kaldırılmasını ve olmadığı 
surette Bursa merkezinde iskân edilmelerini 
memleketteki emvali üzerinde tasarruf hakkının 
temdidini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında; Dik'kee sahi
binin babası Şeyh Salâhattin senelerce hududda 
şekavet ve yurdun asayişini ihlâl öden Al)dünalı- 
man Muhi çetesile alâkadar olup 2848 stıyılı ka
nuna tevfikan nakledilmiş ve memleketteki emva
linin tasfiyesinin temdidi Sıhhat vekâletine ya
zıldığı ve serpiştirme suretile iskân edildiklerin
den memleketlerinin tebdili muvafık olmayacağı 
bildirilmiştir.
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İşin mahiyetine göre dileğin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 
t -----------  -----------------

794 20 - XIT - mv.)

990 Aziü özdemir. Garbe naklinden şi-
1036 Kırk kavak köyünde kâyet. 

mukim Erzincanir Ha
stan oğlu.
Uzun köprü.

Garbe naklinin haksızlığından şikâyet etmek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında kendisinin 
Tunçeli haydudlarma filen yardım ettiğinden 
2848 numaralı kanuna tevfikan Vekiller Heyeti 
kararile nakledilmiş olduğu anlaşılmakla dileği
nin reddine karar verildi.

Karar No. Kurar tarihi

795 20-XII-1939

146J  Dursun Tosun. Memleketine iadesi.
153 ! Koklan köyündo mu

kim F îiliinıiir nıuhn- 
f'irlerinden.
Ihıcak - Rurdnr.

Garbe naklinin haksızlığından şikâyet etmek
te ve lueıııleketine iadesi, olnuıdığı surette liursa 
veya Balıkesire nakli ve memleketteki emvali 
üzerinde tasarruf hakknun uzatılması istenmek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında nakil 2848 nu
maralı kanuna göre Vekiller Heyeti kararile ya
pılmış olduğu memleketinde bıraktığı emvali 
üzerinde tasarruf hakkının uzatılması Sıhhat ve
kâletine yazıldığı bildirilmektedir.

Cereyanı hale göre yapılacak muamele olma- 
dığraa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

796 20.XII.1939

341

4937

Yusuf üluşan. 
Susurhık Baha kö
yündo nnıkinı Kâ
zı nıoğlu.
Plümür göc;menlerin- 
den
Balıkesir.

Memleketine iadesi. Ayni mealde ve muhtelit tarihte iki arzuhal 
ile (îarbe naklinden şikâyet etmekte ve memleke
tine iadesini, mümkün olmazsa Zoujîuldakta akra
basının yanında çalışmasına müsaade edilmejsi ve 
i.skân vaziyetinin ıslâhını istemektedir.

Bittahkik 2848 numaralı kanuna tevfikan nak
ledilmiş olduğu anlaşılnuş iskân vaziyetinin ıs
lahı ve Zonguldakta akrabasnıın yanında çalış
masında bir mahzur olmadığı Sılıhat vekâletine 
yazıldığı Dâhiliyeden bildirilmiştir.

Oeryanr muameleye. göre Encümence yapıla-
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cak nuıaınelc olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

797 20 - XII - 1981)

:i‘)S6 Jlüseyin Erol. Takib odiUliğindoıı şi- Komonisi zannodilerck takiJ) edildiîri)id(Mi şi-
4‘İÖ3 îî'ünıorbank Bez fab- kâv(‘t. kâyet eylemektedir.

likası heyazlatma us- Tayini ınııameleye mahal olmadığına karar
tabası muaıvini. verildi.
Oşmanoğhı. Karar No. Karar tarihi
Kavseri. —--------------------------------

798 20 - XII - 19HÎ)

4:358 Eî n̂ ef Baraç.
4.593 İnlıisarlar başmüdür- 

]üğ:ü ınııamcIât. şubesi 
ambar memnrlu^ıı- 
dan emekli. 
Veiiahmod mahalle
sinde 8 nnmaralı ev
de.
î>rmit.

ikramiye verilmtnli- 
j^inden şikâyet.

Otuz ü(î sene niemuriyetto bulunmasına rağ
men tekaüd edildiğinde ikramiye vcrilmenu- 
sinden şikâyet eylemektedir.

İnhisarlar vekâletinin cevabında: lkrami\c 
alabilmek için 30 sene maaşlı memur olmak \c 
maaşı almakta iken tekaüd edilmiij bulunmak ka
nunen şail olup maaşı bilâhar<? üeretr (;(ivril»'iı 
müstedinin ücret almakta iken tekaüdiüğü iera 
kılındığından matlubunun isaf (Hİilcmidi}?! bildi
rilmektedir.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığın
dan dile^nin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

799 20-XII - lîK»)

4379
4614

Ahmed Yılmaz.
Serdi vatı köyünde. 
Drama mübadillerin
de®.
Salihoğlu.
Adapazarı.

İhya ettiği arazisine Kendisine tahsis edilen arazinin yanındaki 
hudud çaldık ve fuıi' çalılık vc fundalığm ihya ve imar ettiği ve aile- 
dalığın kendisine ve- si efradı da kalabalık bulunduğu halde bu yer- 
i'ilmediğinden şikâyet.' lerin elinden almarak başka muhacirUM*»* toffi/, 

kılınmasından şikâyet eylemektedir.
Maliye vekâletinin eevabmda: Miistediyt' 

istibkakraa mukabil yer verildiğinde?! ve fuzuU'n 
işgal ettiği emvali metruke elinden alınarak muh
taç muhacirine verildiğinden bahsohınmaktadır.

Hükümetin cevabına kani olmadığı surette 
hakkını mahkemede takib etmek üz(?re encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karal’ tarihi

800 2 0 - X I I -1939
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4217
4444

4472
4718
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Mustafa Sıtkı Erbay- 
kal.
Gaziler mahalleftin - 
de Mahmudtm 186 
numaralı evinde. 
Sirc^u.
Basmane - tssmir.

Tekaüd mfta ı̂nTn art
tırılması veya bir me
muriyete almman.

Efraynn Uca. Devlet şûrasma açtı-
Harput nahiyesinde ğı davanın reddedil- 
mukim eski nüfus me- diğinden şikâyet, 
muru.
Harput. :

Memed Beygirci ve 
ar.
Terzioğlu Haeıhalil- 
oğlu.
Emlâk ,ve eytam ban
kası borçluları namı
na.
Mfl-TlİRft

Bankadan istikraz 
eyledikleri paralara 
mukabil teslimatları 
emanet hesabına alı
narak borçlarından 
tenzil edilmediğinden 
şikâyet.

Bir ikramiye ile taltif veya tekaüd maaşının 
tezyidi veya bir memuriyete alınmasını istemek
tedir.

Otuz seneyi doklurıuadığıııdan ikramiyeye is- 
tihakakı olmadi{?ı ve eski tekaüd kanunu hüküm
lerine tevfikan tekaüd edilmiş bulunduğundan 
tezyidi imkânı bulunmadığı ve birinci mertebe 
memurlardan olduğundan bir memuriyete tayini 
hakkındaki dileğinin vilâyetçe tedkikı icabede- 
eeği Adliye vekâletinden bildirilmiştir.

Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

801 20 - X I I - 1939

Tasfiyeye tâbi tutulmuş olduğundan ve barem 
kanunundan istifade ettirilerek 1750 kuruşla te
kaüd ettirilmemesinden ve Devlet şûrasma a<,*tığı 

dava müddet mürurundan dolayı reddedilmiş ol
duğundan şikâyet eylemektedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfikan 
Devlet şûrasına aid bir dava mevzuunun Encü
mende tedkikina imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariJıi

802 2 0 - X I I -1939

Bankadan istikraz eyledikleri paralara mu
kabil vaki teslimatları emanet hesabına alma- 
rak borçlarmdan tenzilât yapılmadığı ve borc;- 
ları resülmalin iki, üç misline çıktığından mağ
dur kaldıklarından şikâyet eylemektedir.

Alman cevabda: Mükerrer taksitlerin öden
memesi sebebile meri bankacılık usullerine tev
fikan faizler inzimam etmekte ve yapılan bütün 
muameleler umumî oıevzuata muvafık olarak 
yapılmakta olduğu bildirilmiştir.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

803 20 - XII - 1 !’•'>!)
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Talât Şekerci. 
Cröçnieıı misafirhane
sinde.
Bulgaristan göçmen
lerinden.
Çanakkale.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

; rîöçnıenlere verilen 
j haklardan kendisi- 
j niıı <le istifadesi.

Çanakkaleye yerleştirilen kızkardeşile birlikte 
bulunmak üzere Bulgaristandan Türkiyeye göç- 
tü^nden  talebde bulunmuş ve fakat kendisi 
Lüloburgazda iskân edilmesi lüzumu bildirilmiş 
ve vaki İsrarı üzerine elinden resmî sened alına
rak Çanakkaleye gönderilmiş ve burada serbest 
muhacir muamelesine tâbi tutulmuş ise de imza 
ettiği senedin mahiyetini bilmediğinden göçmen
lere verilen haklardan kendisinin de istifade et
tirilmesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta 2510 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinin 3 neü fıkrasma göre hakkında mua
mele yapılmış ve serbest muhacir olduğundan 
■başkaca yapılacak ])iı- ııuıaıiK'lr kalmadığı bildi
rilmiştir.

Serbest muhacir muamelesine tâbi tutulan di
lek sahibi hakkında Hükümetçe yapılan muame
leye kanaat edilmediği surotto vazifedar İdarî ka- 
kazaya müracaat edilmesi iktiza ederken yüksek 
Meclise müracaat edilmiş olduğu anlaşıldığından 
Encümence salâhiyet harici bir muamele yapıla
mayacağına karar yerildi.

Karar No. Karar tariiıi

4550
4849

Hıfzı Şivga.
Telefon müdürlüğü 
zat ve yazı işleri âmi
ri.
Eski Ilüdeyde mebu

su.
İstanbul,

Ingilizler tarafından 
yıkılan evinin bedeli 
bin altın liranın taz
minat olarak verilme
si.

.3681
'3^'5

804 20.Xn-1939

Hüdeydede tngilizler tarafından yıkılan evi
nin bedeli olan bin altın liranın tazminat olarak 
veyahud buna mukabil Istan bulda bir mesken 
verilmesini istemektedir.

Kanunen bir hak mevcud ise alâkadar ka- 
zaî mercilere müracaat edilebileceğinden dilek 
üzerine encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

805 20 - XII -1930

Abdürrahim Ataklı. 
Süvari binbaşılığın
dan mütdcaid. 
Erzurum.

Malım çalanlar bulu
namadığından zara
rının tazmini.

1933 yılmda Karsta evinden 2 000 liralık ma
lını çalan hıı*sızların bulunamamasma mebni bu 
zararm Hükümetten tazminini istemektedir.

Tayini nuıaıneleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

806 20- x n - 1939
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4252 ' Refik Barlas ve ar. 3186 numaralı kanu- Ziraat bankasına olan borçlarının affi istcn-
4481 Kasaba ve köy çiftçi- nun kendilerine teş- nıektedir.

leri namına. mili. Tayini muameleye mahal olmadığına karnı-
rjazianteb. verildi.

Karar No. Karar tarihi

4341
4575

807 20 - X II -1930

Cafer Sadık Oluç. j Kendisinden istenen 
Sultanahmed Torun paranın alımaması.
S. 10 sayılı evde.
Ağn nüfus müdürlü
ğünden emekli. i 
İstanbul - Sultanah
med. '

' On dört sene evvel Ardahan nüfus memuru 
I iken yekûn hatası olarak vezneye dört yüz elli 
î kuruş noksan teslim edilen paranın bu defa is- 
, tirdad edilmesinden şikâyet eylemektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmndığı- 
' na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

808 20-X II- 193!)

Beis M. M. Kâtib
Giresun Ordu Samsun

/. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş
Bolu Gazianteb Kırşehir

Lııtfi gören M. Şahiv Dr. Yvsuf Z. Soyner

Kocaeli Niğde Ordu Samsun
/. Tolon N. Ercm Dr. Vehbi Demir N. Fırat

Sinob Tokad
t. Cemal Aliş M. Develi

Hatay 
B. S. Kunt



- â 4 -

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d î ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

4227
4454

877
■915

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Celâl Çıkın. 
Cihannüma mahalle
si Maashar paşa sokak
21 numaralı evde. 
Eski dördüncü Ş. M. 
Mua'vini.
Beşiktaş - îstanbul.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Divanca verilen ka
rarın mağduriyetini 
mucib olduğundan şi
kâyet.

Vazife esnafiinda hastalanmış ve o suretle mu
amelesi tekemmül ettirikniş ise de Divanca kabul 
©dilmediğinden Yüksek Meclise «müracaatta bu
lunmuş olduğundan ve hakkmda verilen kararm 
mağduriyetini mucib bulunduğundan şikâyet ey
lemektedir.

Bittedkik bu dilek üzerine Encümence 
4  - III  - 1938 tarihinde 1185 sayı altında karar 
ittihaz edilmiş olduğundan yeniden karar ittiha
zına mahal olmadığına karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi

Şeref.
Kaya - Boğazı. 
Hariciye vekâleti zat 
işlerinde memur. 
Ankara.

Mükteseb hakkının ta
nınması.

Ömer Erdener. 
Tevfikoğlu.

I Kuleli askerî lisesin
den alaya çıkanlan 
Birinci ordu 4 ncü 
kolordu 8 . Tüm 32.

Alay 2. Tb. 5. Bl. er
lerinden.

Askerî Temyiz mah
kemesince leJıine ve
rilmiş olan karaarm 
infaz edilmemesin
den şikâyet.

809 22-XII-1939

2379 sayılı kanunun birinci maddesi muci
bince mükteseb hakkı haiz olduğu ve bunun tes
cili için müracaatta bulunduğu halde cevab ve
rilmediğinden ^ â y e t  eylemektedir.

Hariciye vekâletinden alman cevabda mükte
seb hakkının tanmdığı ve keyfiyetin kendisine bil
dirildiği anlaşılmakla tayini muameleye mahal 
kalmamış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

810 22-XIM939

Ahlâkî durumuna ve hakkında tatbik edilen ce
zaların mikdanna binaen mektebden tardile ala
ya çıkarılması hakkındaki karara kanaat edemi- 
yerek Askerî temyiz mahkemesinde açtığı dava
nın lehine neticelenmiş ve katiyet kesbetmiş bir 
karara bağlanmış olmasma rağmen ilâm hükmü
nün infaz edilmemesinden şikâyet eylemektedir.

Millî Müdafaa vekâleti cevabında :
Eldeki talimatnameye göre bir yıl içinde 

müstedinin işlediği cezaların 98 güne baliğ ol
duğunu ve askerî disipline mugayir gayriahlâkî 
tavır ve hareketlerinden dolayı mumaileyhin ala
ya çıkarıldığı bildirilmektedir.

Davet edilen vekâlet mümessili Yarbay Lûtfi 
Güvencin şifahî izahatından ve Askerî temyiz 
mahkemesi ilâmınm tedkikinden sonra işin icabı 
düşünüldü :

İddiaya rağmen cezaları bir yıl içinde top
landığına dair Vekâletin müdafaasmın gayri va- 
rid olduğuna dair ilâmda mucib sebebler zikre-
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4320
4 5 ^

Osman Kayıçivi. | 
Hacı Ismailaga ma- | 
hailesinde.
Şehirönü piyad« tuz ı 
takib memurluğmıdanı 
açıkta. I
Hüseyimjglu.
Çankın,

744
J İ6

Tevfik Saym.
Millî Müdafaa vekâ
leti muhakemat şube
si üçüncü smıf askerî 
adlî hâkim.
Ankara.

Yüzbaşılık
taishihi.

dilmiş bıüunmasma ve müstedi hakkında tatbik 
edilen muamelenin 3410 sayılı kanunun 2 nei 
maddesinde bahsedilen ve idari dava mevzuundan 
liariç tutulan ve (Disiplin işlerine taallûk eden) 
mevaddan bulunduğu hakkındaki Vekâletin mü
dafaası, mahkemenin kararından sonra usulen 
serdedilmesi iktiza eden bir tashiıhi karar mevzuu 
olduğu halde bu kanun yoluna tevessül edildiği 
anlaşılmasıııu ve müstedinin hâdiseye söbeb olan 
ahlâkî durumuna Kncümenee de kanaat hâsıl 
edilmiş ise de* katiyet kesbettikten sonra bir ilâm 
iıükmünün isabetli olub olmadığı asla düşünül
meden infazı zarureti en esaslı vazifelerden ol
masına mebni halini ıslâh etmediği takdirde hak
kında usulile kanun hükümleri tatbik kılınmak 
üzere bahsedilen ilâmla müstedi hakkında alâya 
çıkarılmak kararının refi ile mektebe iadesine dair 
kararın infazı lüzumuna "ve keyfiyetin Millî Mü
dafaa vekâletine de bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

811 22 - XII -1939

Malulen tekaüdünün 
yapılması.

Okuyub yazma bilmediğinden ve ihmal ve te- 
rahiden açığa çıkarılmış ise de malûl olup te- 
kaüdlüğünü istemektedir.

Alınan cevabda:
Hizmetine göre yedi yüz yirmi lira ikrami

ye tahakkuk ettirilerek istihkak evrakının ma
halline f?()nderildiği bildirilmektedir.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

812 22 - XII -1939

nasbinin Yüzbaşılık nasbinin tashihi için evvelce Yük
sek Meclise vaki müracaatı üzerine 24-XII-1935 
tarihinde 94 sayı altında dileğinin tervicine im
kân olmadığına karar verilmiş ise de bilâhare 
10 mart J337 tarihli bir sicillinin mahrem dos
yasında üstteğmenlikte mafevk rütbe vazife
sini ifaya ehil olduğuna dair vesikanın mev- 
cud olduğu anlaşıldığı gibi bu vesaiki topla- 
mıyan ve takib etmiyenlerin ihmal ve terahile- 
rinden kendisinin mağdur edilmemesi icab



İÜHl
7SX .

e ^  
< ___

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

A r z u h a l  h u l â s a s ı  i E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

67
“70T

Nehire.
Zincirlikuyu cadde
sinde No. 190 evde, 
ölü Mustafa kansı. 
İstanbul - Kasımpaşa.

Orazi köprüsünün in
şaatında çalışan eşi
nin ölüm sebebinin 
kendisine bildirilme- 
diğinden şikâyet.

4368 i 
4 ^

Servet Soyer.
4 ncü T. Komutanı. 
Binbaşı Sadık Soyer 
eşi.
Çanakkale.

edeceğinden elde edilen yeni vesaik üzerinden 
hâdisenin tedkikile mağduriyetten vikayesini 
istemektedir.

Evvelce bu gibi hususatın encümence ted- 
kikına mesağ var idise de 3410 sayılı kanunun 
neşrinden sonra bu mevaddın tedkikı Askerî 
temyiz mahkemesine tevdi kılınmış ve dilekçe
de bahsedilen hususatın tahkik ve tedkikile ka
nunî mevzuat dairesinde halli vazifedar mü
şarünileyh mahkemeye aid kalmış olduğundan 
encümence bir muamele yapılmasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

813 22-X I I -1989

Gazi köprüsünün inşaatında çalışan kocası
nın boya zehirinden vefat ettiği bildirilmiş ise 
de Alman hastanesinden vefatın zatürriodcn ol
duğu ve tıbbı adlide yapılan otopsi sonunda ve
fatın sebebi tesbit edilmiş ise de kendisine bil- 
difilmediğinden şikâyet etmektedir.

Alâkadar Hükümet makamlarından bu cihet 
tahakkuk edilebileceğinden Encümence bir mua
mele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

814 22-X I I -1939

ölü zevcine aid 9000 
küsür liranın öden
mesi için icra ödeme 
emrinden şikâyet.

Zevci Tekirdağ defterdarı iken 1926 yılmda 
ölmüş, tki yaşında bir erkek çocuğu ile yalnız 
kalmış. Her ikisine de 240 kuruş maaş tahsis 
edilmiş. Bununla geçinmek kabil olmadığı için 
1200 kuruş maaşı aslî ile heyeti fenniye kitabe
tine tayin edilmiş. Çocuğu da hayır seven bir 
ecnebi tarafından Galatasaray lisesine leylî ya
tırılmış. Bilâhare bu adamın ölümü üzerine ço
cuğun tahsilsiz kalmaması için bilmecburiye ev
lenmiş ise de bu gün aldığı icra ödeme emrinde 

ölü zevöinin Divanı muhasebat ilâmile borcu 
olan 9 000 küsur liranın çocuğu ile kendi tara
fından ödenmesi teklif edilmekte olub kendisi
nin menkul ve gayrimenkul bir malı olmadığı ve 
zevci tarafından iaşe edildiği ve çocuğu da ba
basından üç ayda bir üç lira maaş almakta ol
duğu gözönüne almmak suretile bu borçtan kur-
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3475
36f)5

Necmiye Yegena. 
Derımukale mahalle
sinde No. 17 evde. 
Adana.

^461 j Kâzrm ve ar. 
4706 : Saneakdaroğlu. 

i Tokad.
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kendisinden haksız 
olarak tahsil edilen 
para hakkmda.

Emvali gayrimenku- 
leden taksitle mal al-

I

nuşlarsa da bedelle- | 
rini ödemeğe iktidar- I 
lan olmadığından pe-1 
rişanlıktan vikayeleri.

tarılmalarmı istemektedir .
Divanı muhasebattan gelen cevabda:
Müstedi namına zimmet hükmedilmiş olan 

paraların kısmı azaminin 2266 numaralı kanun 
hükümleri dairesinde terkine tâbi tutulaeağı 
anlaşılmış olduğundan Divanı muhasebat kanu- 
nile veya 2266 numaralı kanunun gösterdiği eş
kal dairesinde usulen lâzımgelen mercilere mü
racaat edilmedikçe Divanca bu babda bir mua
mele ifasının imkânı bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Müstedinin alâkadar mercilei-e müracaat et
mesi icab edib Encümence yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

815 22-X ir-1939

Ali mülazim kerimesi Fatma veresesile hiç bir 
alâkası olmadığı halde onun hesabına kendisinden 
haksız olarak on lira 73 kuruş tahsil edildiği va
ziyetin tashihi için makamı aidesine müracaat 
f?tmiç ise de cevabsız kaldığından şikâyet etmek
tedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda: «Müste- 
dinin bina vergisi borcuna mukabil tediye ettiği 
on lira 73 kuruş için kesilen makbuzun yanlışlık
la başka hesabta kayidli Ali mülâzim kızı Fatma 
şeriki vergisine işlendiği görülmüş bu suretle 
yapılan hata düzeltilmekle beraber mezkûr mak
buzun arkasma da muktazi meşruhatın verildiği 
ve para kendi borcuna mahsuben tahsil edildiği 
için iadesi icab etmiyeceği bildirilmektedir».

Şikâyet edilen hata tashih edilmiş olmakla ya
pılacak muamele kalmadığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

816 2 2 -X II. 1939

12 sene evvel Mâliyeden müzayede ile satılan 
anvali gayrimenkuleden taksitle mal almışlarsa 
da bedellerini ödemeğe iktidarları olmadığından 
perişanlıktan vikayelerini istemdedirler.

Maliye vekâletinden gelen cevabda : 
Mûstedilerin Hâzineden taksitle satm aldık- 

lan gayriıoâzünılierin ödenmeyen bor^n , aihi-
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2859
3066

Nasuh. •
JMemedoğlu. 
Cünıhuriyet ınahallc- 
shıde 119 sayılı evde, 
Fethiye.

ren kabul ve neşrolunan 3524 numaralı kanun 
hükümlerine göre 15 senede ve 15 müsavi taksit
te tahsil edilmek üzere tecil edildiğinden dilekle
rinin ıbu suretle yerine getirilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K^rar tarihi

817 22-XII-1939

14 senedir imar ve ih
ya ettiği ve hanesinin 
müştemilâtından bu
lunan kayden dükkân 
halen ıhayvan damı
nın hane ile birlikte 
ia|)usunuTi verilmesi.

Tahsis olunan hanesi altında olııb on dört se
nedir imar ve ihya ettiği v(' hailesinin müştemilâ
tından bulunan - kayden dükkân - halen hay\'an 
dammm hane ile birlikte tapusunun verilmesini 
istranektedir. Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letinden gelen cevabda :

Memleketinde bıraktığı tasarruf evrakını ka
nunî müddeti zarfında vermemesi sebebile istih
kakı tahakkuk ettirilemediği ve bu husustaki 
hakkmın kanunen sakıt olduğu ve adi iskân su- 
retile kendisine bir ev ile dükkân ve 21 dekar top
rak verildiği, dükkânm evin altında bulunması 
sebebile eve kalbederek ahır halinde kullandığı, 
dükkânm meccanen verilmesine kanunen imkân 
bulunmadığı esasen evvelden de Devlet şûrasına 
dava ikame etmiş ise de aleyhine neticelendiği ve 
diıkkânm idtânı adi istihkakının fevkinde bulun
masına ve bu husustaki dileğinin esasen Devlet 
şurasmca da reddedilmiş olduğuna nazaran bir 
muamele yapılmasına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 
Devlet Şûrasmca halledilen ve esasen halli oraya 
aid olan bir meseİQ hakkında Encümence bir ka
rar ittihazına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

818 22-Xn-1939

4324
4558

Sabri Tümkor. 
ilerkez ilk okulu öğ
retmenlerinden. 
Karabunm - İzmir,

Tarih, dil, coğrafya 
fakültesine kabul edil-

1932 senesinde Gazi muallim mektebinden 
laKunesıuti âuiLL mezun olmuş 1936 yılının haziran ayı içinde An- 
mediğinden şikâyet. | kara Dil, tarih, coğrafya fakültesine kaydedil- 

I  mek için müracaat etmiş. Oradan «Geçen yıl mu- 
I allim mıektebi mezunları alındığı bu yıl alınmi- 
I yacağı ancak lise mezunlarının alınabilec^i» ffl-'
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4567 Hilmi Şenkay.
4878 Cerrahpaşa caddesi 

No. 57 .
İstanbul - Aksaray.

Tekrar
tayini.

memuriyete

külte müdürünün imzasile kendisine bildirilmiîii. 
Maarif vekâletinin 6 - 1 -1937 tarihli bir tamimi 
ile ilk okul öğretmenleri meoburî hizmeti bitirme
den fakülteye giremiyeeeği, bundan evvel hâk 
kazanmış veya girmiş olanların haklarının mah
fuz olduğu bildirilmiş ise de sonradan yani ken
disine menfi cevab verildiği tarihten yanî 1937 
haziranından kânunlara kadar muallim mektebi 
mezunlan bu fakülteye alındığım (iğrenmiş ol
makla kendisinin kabul edilmemesinden şikâyet 
etmektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda:
Mecbur! hizmete tâbi ilk okul öğretmenleri 

hakkında 6 - 1 - 1937 tarihinde ittihaz olunan 
karara göre mecburî hizmet müddetlerini bitir
memiş olan öğretmenlerin yüksek okullafa de
vamları için karar tarihine kadar bu müessesc'- 
lere kaydedilmiş ve o tarihte devam etmekte bu
lunmuş olmaları şart olub kendisinin müracaatı 
tarihinde bu karar verilmiş olduğundan, mecburî 
hizmete tâbi olduğu içiı? kaydinin yapılmasına 
imkân kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Mevzuata muhalif bir muamele tatbik edildiği 
surette kazaî mercie müracaat zarureti okluğun
dan dilekçe üzerine Encümence karar ittihazınn 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

819 22- X I I -1939

19 - II  - 1937 de vekâletten İstanbul postrf 
memurluğuna 10 - X II - 1937 de de namzed ola
rak Pendik P. T. T. memurluğuna tayin edilmiş 
ise de hastalığı hasebile askerlikten daimî çürüğe 
çıkanidığı ve raporuna nazaran hastalığının sari 
olmaması sebebile 788 numaralı kanunun «V» fık
rasına tâbi olamayacağından tekrar memuriyetine 
tayinini istemektedir.

Nafia vekâletinden gelen cevabda : Müstedi- 
nin hastalığı hasebile askerlikten daimî çürüğe 
çıkarıldığı ve raporuna nazaran hastalığının vi- 
lâdî olub ameliyatla kabili ıslah bulunmadığı an
laşıldığından 788 sayılı memurin kanununun
4 ncü maddesinin < Y  t> fıkrasına tev* 
fikan istihdamı caiz görülmemiş ve 
hizmetine nihayet verilmiştir denilmektedir.
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262 ; Osman ZekfKBrade- 
275

’ Mülga Şeriye, Adliye 
mahkemeleri eaki baş- 

' kâtibi.
' Rize.

Hiznnet-müddetine gö
re tekaûd maaşr bağ
lanması.

4448
4 ^

'.Etom Ergûnel"v».«r. 
Eminçikoglu.
Elmahk mabAüesin- 
(le oturan halk namı
na.
Ohlıı.

- 45061 iNaçiye .Ktijibn. T̂ riccar; rba^lanan ma-
'4i7.g5 ' (̂İskele Körler .üsofcâk ı a^amm.fce»Hiği tatih-

^N o.'15 «odun -Tnaga- i <ten "itibaren ^^Drilme-
;aa«ttda'Nihad tüle, i  m.
::Kâdıkny îstaUnbul.

Esasen Encümence tedkik edilemeyecek olan 
hâdise hakkında dilek sahibinin bahsedilen ve
kâlet cevabına kani olmadığı surette İdarî kaza 
yolu ile hakkını arayabileceğinden tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

820 22-XII-1939

Hizmet müddetine göre tekaüd maaşının bağ
lanması hakkında evvelce gönderdiği dilekçesi 
üzerine Adliye vekâletinden alınan cevab Encü
men kararile kendisine tebliğ edilmiş ise de ve
kâletin bu cevabı evvelce kendisince malûm olub 
hususî vaziyetine göre kanun hükümlerinin En
cümence tedkiki ve kanun teklifinden evvel bu 
işin tefsir yolu üe hallini istemektedir.

Bittedkik müstedinin daha evvel vaki müra- 
caati üzerine I - IV - 1938 tarih ve 1473 sayı al
tında Encümence karar ittihaz edilmiş ve hâdi
senin tekrar tedkikine ve bir kanun hükmünün 
encümence tefsirine cevaz olmadığından dileği
nin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

821 22-XII-1939

Umumî kadınlarm ma
halleleri arasından 
kaldırılması.

Dahiliye vekâletinden alman cevabda fuhuş
la mücadele komisyonu umumî kadınların Elma
lık mahallesinde iskânını muvafık bulmamış ve- 
evvelce umumî ev olarak kullanılan binanm is- 
tiialâfei '^âhetitte gidilmişse de'belediye-ve niuha- 
sebei hususiyi'bütçelerinin bu sene için bu bina
yı istimlâke kudretleri olmadığından gelecek se
ne kabul edilecek tahsisâtla bu bina almıb gere
ğinin başarılacağı bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

822 22-XII-1939

Babası (leneral Eteınden nıulıassas olup 
1 - \ 1 - lî)80 da kesilen ve rakat nıalûliyeti tebey- 
yün etnıeklo tekrar bağlanan maaşının kesildiği 
tarihten itibaren veriljuesi iktiza ederken müraca
at tarilıi olan 15 - VITT - 1937 den itibaren veril-
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o t u r d u k l a r ı  y e r      ı  ^

n>efri haksi2 olduğu îîibi voriJen iki'senelik ikta-o 
niiyenin.istirdadı için oliııo hiıjr paıvı (^eçmmıektiaı 
}jkây(!t eylemektedir.

Vay)iUın tahkikatta ınümcautı tarihinde ta
hakkuk eden ınaiûliyetine binaen' yeaideıı nıaaîj 
bağlandığı ve verih'n ikraınij^enin bir kısmi’müe- 
ierakinı maaşlarından tevkif: edihtıiş ver bakıyesi 
de her üç ayda bir aldığı maaşının dörtte biri ke
silmek suretile istila edilmekte bulunduğu anlaşıl
mıştır.

Kneümenee yaınlaeak bir muamele olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

H23 22 - X îî - I9.S9

3769
3997

3909
4123

Ömer Naim Yurtsev. 
Osmanoğlu. 
tlisarbaşı mahallesinde 
ihtiyat zabitlerinden 
ve eski müdür ve da
va vekillerinden. 
MUâjaL

Müddeiumumiden
kâyet.

şı- Milâs müddeiumumimi Fahrinin memnriyel 
vazifesini suiistimalden şikâyet etmektedir, 

ilk defa Adliye vekâletinden alınan eevabda ; 
M'üddeiumumî hakkında eepîaî takibat yapıl

dığı bildirilmiş ve ikinci defa alman cevabda 
mahkeme neticesinde isnad edilen suçların sabit 
olmamasına mebni beraetine karar verilmiş ol
duğu bildirilmiştir.

Hâdise hakkında mahkemece karar .sadıi' ol
duğundan encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

S24 22 - XII -1939

4529 I Bahattin.
. . _____I

4807 ' Piyerloti cad. No, 31. 
Bayazıd - İstanbul.

Tekaüd maaşının ke
silmesinden şikâyet.

Millî mücadelede malûl ve tahsilde 4 çocuk 
babası olub 35 lira tekaüd maaşının nısfının Fa 
tih mâliyesinden gayrikanunî bir şekilde kesilme
sinden şikâyet eylemektedir.

Bittahkik lâzimülifa borçlarından dolayı ka 
nun dairesinde maaşından mikdan muayyen ke
silmekte olduğu anlaşılmıştır.

Yapılacak muamele olmadığına karar vf- 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

825 22 - X II -1939
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! A r z u h a l  v e r e n l e -  
j r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
I o t u r d u k l a r ı  y e r
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4312 1 Cemile Kılıçlıhan. 
4545 Erzurum caddesi No. 

25.
Kadın esirgeme kuru- 
raunda sabık ana mu
allimlerinden.
Cebeci - Ankara.

Tavzif veya ikrami
ye verilmesi.

1341 de Afyondan mezunen ayrıldıktan son
ra mükerrer ınüracîiatlerine rağmen tavzif edil
mediğinden tavzif veya ikraıniye vorilıııesini is
temektedir.

Gelen cevabda;
Dileğin isafına kanunen imkân olmadığı 

bildirilmektedii’. Salâhiyattar mercilere müra
caatta muhtar olan dilek sahibinin dileği üze-, 
rine encümence karar ittihazına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

826 22 - XII -1939

Rs. M .M. Kâ.
Giresun Ordu Samsun

Ol. İhsan Sökmen H. Şarlan M. TJlaş
Bolu Çorum Gazianteb

Lûtfi Gören Nuri Kayaalp M. Şahin

Kocaeli Niğde Ordu
İbrahim Tolon Naim Er em Dr. V. Demir

Ordu Samsun Sivas
îsmMÜ Çamaş Naşid F\rat Cemal (diş

Tokad Hatay
M. Develi B .S. Kunt
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4534
4815

Arzııhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıırdukljn‘i_3̂ r  

Mcmed Tevfik. 
Reşadiye kazasında 
sabık Sivas jandarma 
kıtası mülâzimi. 
Tokad.

A rzuhal hulAsnsı i E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Tekaüd kanununun
53 ncü maddesinin 
tadilini istiyor.

Tokaüd kanununun 53 ncü maddesinin ta- 
(iili ve her ne kîidaı* ağır hapse ye müebbeden 
amme lıijsmetindtMi mahrumiyetine karar veril- 
mii} ise de mazhan .şefkat olmasını istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

827 28-X I I -1939

571 , Zeyneb Türegün.
598 i Kandıra Yadin diva

nı Şabanlar köyü hal
kından.
Kocaeli.

Çok aileli olduğun
dun evlâd ve torun
larına bir iş verilme
sini istiyor.

Kvlâd ve torunlarile 35 nüfuslu bir aile re
isi olduğumlan evlâdlarına fabrikada iş veril
mesini istemektedir.

İş verebilecek alâkadar Hükümet daireleriıiti 
müracaatta muhtar olmak üzere encümence ta 
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

828 28-X I I -1939

552 I  Çolak Memed Demir. 
578 I  Hereke köyünde mu- 

I kim. 
îzmit

Tazminat verilmesi. Istanbulda İdrofil pamuk şirketinde iş(*i iken 
kolunu makineye kaptırıp sakat kaldığnıdan 
tazminat verilmesini veya ayni müessesedo l)ir 
iş verilmesini istemektedir.

Tazminat hakkı verilmediği surette mahke
meye müracaatta muhtar olan dilek sahibinin 
ayrıca iş verilmesi hakkmdaki dileği alâkadar 
ınercilere yapmak üzere encümence bir muame
le yapılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

829 28 - XII -1939

548 İsmail Hakkı.
^ 4  Aksaray Küçük langa 

Sancakdarbaba S. No. 
1 hanede, 
tstanbul.

Tekaüd maaşının tek
rar bağlanması.

Jandarma yüzbaşılığından mütekaid iken 
inlisab ettiği İnhisar idaresinde bir sm^tan do
layı açığa çıkarıldığı ve beş seneye mahkûm 
edildiği .ve lekaüd maaşının kesildiği için sefa
letten kurtulmak üzere maaşının iadeten tahsi
sine Büyük Millet Meclisinden bir karar verilme
sini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

830 28 - XII 1939



M

> ! A r z u h a l  v e r e n l e -
=v?3^rinradi, sam ve Arzuhal h u l a s a s ı  i K n c ü m c n  k a r a n  v . ‘ u r  sohebden verildieı 
^  oturdukları yer____________ ___ , •
537 ' Zeki öz^^lT  " Sanayii harbiye su- Unvanının sanayii harbiye subayhğmaçev*-
563 ' 27-Top: A. S. 8 rau-.- bayı addedilmfisL 

amdftinBnnırcu 
Bâssmit.:

rümeaiohakianda kanun çıkarılmasmi'istemekte* 
dip.

Tayini muameleye mahal- olflaadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

831 28-XII-1939

4350 i M. Taksay ve ar. 
45g4 f Marmara' hâlkt. 

EMek'.

Millî emlâkten satın 
aldıklıırr gayrimen - 
küllerin taksit borç- 
larrhakkmda >

1929 senesinde millî emlâkten satın aldıkları 
gayrimenkule aid taksit borçlannnı af veya uzun 
vade ile ödemelerine müsaade edilmesini istemek->- 
tedipler.

Maliye vekâletinden gelen cevabda :
« Borçlarının affine kanunen imkân görülme

mişse de 3524 numaralı kanun mucibince 
25 - III  - 1931 tarihine kadar Hâzinenin taksitle 
sattığı bütün gayrimenkullerin geri kalan tak
sit bedelleri on beş senede ödenmek üzere uza
tılmış ve bu suretle arzularının husul ^bulmuş oL 
duğu i»ildirilmektedir

Encümence yapılacak bir muamele .olmadığif 
na karar verildi.

Karar No. Karar, tarihi

832 28-XII-1939

Akıl hastalığraa müb- ► Çocuğu olmayan ve akıl hastalığına mübtelâ 
' telâ olan kadmların j olan kadınların kocalarına evlenebilmek müsaa- 

UlUGBoni mahalleton-' kocalarına evlenmek ' desinin verilmesini istemektedir, 
d ft' müsaadesi verilmesi. Adliye vekâletinden gelen cevabda:
Siverek."* «Medenî kanunun 133 ncü maddesinde kan

kocadan birisinin üç senedenberi devam eden bir 
akıl hastalığına düçar olduğuı ve buıihastalık' 
müşterek hayatın devamını çekilmez' hale koy
duğu ve şifası kabil olmadığı,.ehlihibre tarafın
dan tasdik edildiği takdirde diğer tarafın boşan
ma davası açabileceği yazılı bulunmakta olmasına 
göre bu hususta kanun teklifine lüzum görül
mediği bildirilmektedir.»

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

833 28 - XII -1939
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4520,1 Sokrat Tayyipoğlu’ ve 
4790 arkadaşlar.

(Jakmakçılar Sabur 
Sfifa: htiji.
İstanbul.

Avukaitlık
iadeLerî.

m ^l ekine Avukatlık me.slekiıu' iade edilmelerini iste- 
ııu'ktedirler.

Adliye vekâletinden ^elen ('t'vabda:
■:<46() sayılı avukatlık kanununun'muvakkat 

maddesine tevfikan telirik. meclisince, müstedi- 
lerin mesleki halleri itibarile suitjöhretle ma
ruf bulunmaları dolayısile b a ro d a a 'p a r ı lm ış  
oldukları ve o zamanda vaki itirazları üzerine 
vekâletçe yapılan tedkikat neticesinde itirazla
rı varid görülmeyerek haklarındaki karar tas
dik edildiği ve terkini kayid kararlan kesbi^ka- 
tiyet etmiij olduğundan vekâletçe yapılacak bir 
iş kalmadığı» bildirilmektedir..

Dilek sahihleri hakkında kanun hükmünün 
ihlâl edildiği anlaşılnıadığından dileklerinin 
reddinp karar verildi.

Karar No. K a ı-jı r l a i'i h i

28 - XÎT - 1939

4182 1 MeaBed‘:uiteş. Maluliyet jma,â aEnnı
4 4 0 7  l jâ^esşfpğılUanndan ^Ah- kesildiğinden şikâyet. 

TOEdoğlu.
Malûl gazi.
JEkineva Sinekli ,kö- 

/ î^ d e n .
San<îıklı.

Almakta olduğu malûl maaşının haksız ye
re k(‘sildiğine dair yapmıç olduğu müracaatle- 
fitı Maliye vekâletine {îittiğini ve fakat müs- 
bet, menfi bir cevab verilmediğinden maaçmın 
iadesini istemektedir.

Maliye vekâletinden y;e1en eevabda : 
«Müstedinin kesilen maaşı hakkında yapı

dan t incelemed.e. kendisine r malûliyet'maaşı bağ
lanmış olmayıp sakıt Lstanbul Hükümetince ba
zı kimselere atıfet kabilinden ve mîihtacin t̂ ı̂ - 
tibinden verilen aylıklardan olduğii:ajalaşılmış- 
tır. Bu aylıklar ise 1336 yılı bütçe kannAile 
kaldırılmış olduğundan iadi'sino imkân bulun
madığı» bildirilmiştir.

Hükümetin cevabına kanaat edinemedi^İBu- 
rette kazaî mercilere müracaat edilebilecıeğinin 
encümence yapılacak muamele ohnadığına ka
rar verildi.

Karaı- NO. Kai-ar tarihi

8:;.ö - XII - 1939
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“3 Arzuhal verenle- 
g  g  i T İ n  adı, sam ve 
^ oturdukları yer
4483 j Avni Cevıa^n.
4 ^ 9  I Kayjişeyhi mahalle- 

' sitKİc Rcceboğlu Arif 
' hanesinde.

Eski duyunuummni- 
yc memurlanndan. 
Kırşehir.

Arzuhal hulâsası i Enciiınen kararı ve ne sebebden verildiği

Yanm maaş verilmesi.' 28 sene 4 ay 21 gün memuriyet yaptığından
1933 senesinde 675 lita kadar bir ikramiye ile 

çıkarılıb tekaüd edilmediğinden niosbıık 
hizmetinin nazarı dikkate ve merhamete alına
rak emsali gibi hiç olmazsa 1777 sayılı kanun 
mucibince eyyamı haliye kadro tasarrufalı fas
lından yarım maaş verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
«Müstedi açıkta bulunduğu sırada 10-V11-1934 

tarihli istidasile malûlen tekaüdiügünü taleb 
etmiş, malûliyeti, Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâletince kanunu mahsusuna göre faildik edil
miştir.

Mumaileyhin hizmet müddeti 19 sene 10 ay
10 gün olmasına ve bu müddetin yirmi senedeîi 
noksan olmasına binaen kendisine beher hizmet 
senesine mukabil son ald ı^  maaşın emsali hâsılı 
ikramiye olarak verilmiş olub Vekâlet emrine 
alınmış olanlara tatbik edilen 1777 sayılı kanu
nun müstedi hakkında tatbiki mümkün f)lmadiği 
bildirilmiştir.

Hükümetin bu eevabına kani olmadığı s u r e t t r  
kazaî mercilere müracaat edebilecek olan müst('- 
dinin dileği üzerine Encümence bir muamele ya
pılmasına imkân olmadığına karâr verildi.

Karar No. Karar tarih i

836 28-XII-193î)

75
78“ '

351
372"

1175
1233

Şemseddin Görcnel. 
Karşıyakada Nuhbey 
sokak No. 24.
Malûl.
İzmir.

Askerî fabrikalr te- 
avün sandığından 
maaş verilmesi

Millî Müdafaa deniz fabrikalarında vazife 
uğrunda iki gözünü kaybetmesi sebebile Deniz 
amele temini istikbal sandığından 3510 kıı 
ruş maaş almakta iken 3575 numaralı bir kanun
la mezkûr sandık 1 mart 1939 tarihinden itiba
ren lâğvedilmiş ve işbu kanunun 5 nci muvak
kat maddesi mezkûr sandıktan muhassas maaş
ların - üçer seneliğinin defaten tesviyesi suretile - 
kesilmesini âmir bulunmuş olmasile üç çocuğu 
ile genç yaşmda zaruret ve ihtiyacı şedid içine 
düştüğünden bahsile salifüzzikir kanunla yeni 
teşekkül eden askerî fabrikalar teavün san di- 
ğmdan maaşmın temadii itasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevabda. 
gerek müstedi Şemsettin Görenel ve gerek diğer 
mütekaidlere 3 senelik maaşları tutarına kifayet 
edecek derecede temini istikbal sandığında para
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o t u r d u k l a r ı  y e r   

' olmadığından farkınm deniz müsteşarlığının 1939 
bütçesine konulacak tahsisat ile birleştirilerek 
bu suretle haklarının verilmesi ve alâkalarının 
katolunacağı kanunda musarrah olduğuna göre 
Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığmda 

! bunlara kanun haricinde bir yardım veya istis
naî bir muamele yapılmasma imkân olmadığı ve 
bu gün askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı sermayesi tamamen kara ordusu askerî 
fabrikalarına aid olub deniz askerî fabrikaların
dan bunlara tekaüd maaşı verilmesi için bu san
dığa devredilmiş bir para mevcud bulunmadığı;

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi

Karar No. Karar tarihi

837 28 X11-1939

4235 Mustafa Murtaza ve 
4462 ar.

Trabzon.

Satın aldıkları gayri- 
menkullerin taksit 
bedelleri hakkında

1341 ve müteakib seneleri bedeli sekiz senede 
ve sekiz taksitte ödenmek üzere satrn almış olduk
ları gayrimenkullerin taksit bedellerinin tecile 
tâbi tutulmasma rağmen ödeyemediklerinden ve 
bunlar haczen satıldıkları takdirde satış bedelleri 
bakiye borçlan kapatılamıyacağı gibi şimdiye ka
dar ödedikleri taksit bedellerinin de heder olaca- 
ğmdan mezkûr gayrimenkullerinin kıymetlerinin 
yeniden ve hali hazır rayice göre takdir ettirilmesi 
veyahud borçlarının heyeti umumiyesindcn ten
zilât yapılmasını istemdctedirler.

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
Aldıkları gayrimenkullere dilekleri veçhile ye

niden hali hajsır rayice göre kıymet takdirine 
veya borçlarmm tenziline kanunen imkân olma- 
dığraa 3524 numaralı kanuna göre gayrimenkul 
mal bedellerinden tahsilsiz kalan mikdarlann 
on beş senede ve on beş taksistte ödenm^ üzere 
tecil edilmiş olduğundan müstedilerin bu kanun
dan istifade edecekleri tabiî bulunduğu bildiril
mektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

838 2 8 -X n - 1939
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1= . Arzuhal vereııle- 
’§ X. i‘in adı, sam ve Arzuhal hulâsası 
^  oturduklaıı yer 
4586 ' İsmail Topa(,*Iıoğlıı. i fkramiye istiyor. 
4900 İnhisarlar müdüriye

ti memurlarından.
Yüzjîadlı. 1

! Ni^de. j

3407 Ahmed Karaaydın ve I IIUO yılından 1937

Knciiınen karan  ve ne sebebden verildiği

l i î i b a s ı ı ı ı n  M i l l î  ı n ü c a d e l t ' d e  i jci ı id edi l di f^ i ı ı -  

(1(‘U l)!ilısil«‘ i k i ' î i ı n l yc  î i Ik ü i U i(;in i)e ş ( ' k i l d o  n ı ü -  

ı -aeıuı l  ♦MİetMîğiııi s ( t r ı ı ı a k l a d n ' .

Dileğinin mahiyetine ^öre tayini uıuanıeleye 
luahal olnuıdiRina karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

vılınn kadar laihak-
If(‘kim/ade mahalle- kuk ettirilmiş olan 

I sinden. i hin a ve arazi verg^l^-
' Kdremit, i rinin birden tahsili-
I i ne kıyam edilmesin

den şikâyet.

4077 , Zeki Türker, Mamure ile Bahçe
4296 Orta okni S. 2 No. ; ara.smda Yai'ibaşı mev-

I 167. i  kiinde istasyon tesisi.
Seyhan - Osmaniye !

I *  !

4546 i Ccylanyar.
4845 Pmıgyltı Ergeuekon 

I caddesi No. 72, 
Saadet ai)art.ımaııı 

 ̂ 2.

i İstanbul - Beyoğlu

Krzı sakıt ^hzade 
Abdülkadirin eşi Ma- 
eidenin anavatana 
dönmesine izin veril
mesi.

4375 I 
4 ^ 0 İ

Türko^lu Yusuf ve 
ar.
Doyran köyünde, 
Vezirköprü.

839 2S - XTI - 1939

134ü y ı l ı n d a n  1937 y ı l ı n a  k a d a r  t a h a k k u k  

e t t i r i l n ü i j  i ) lan b i n a  ve  a r a z i  v e r d i l e r i n i n  b i r d e n  

l a h s i l i n t -  k ı y a m  ( M İ i l n ı r s in d en  ?;ikây»' t  e y l e m e k 

l e d i r .
Hncünıenee yaı>ıla<rak bir nıuaınele oluıadığı- 

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

840 28 - XII - 1939

Mamure ile Bahee arasında Yarbaşı mevkiin
de istasyon tesisi islenmektedir.

Tayini ınunmeleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

841 28-XFT - J939

Kı/ı .şehzade Abdülkadirin, karısı Macide- 
nin anavatana flönnıesine müsaade edilmesini 
istemektedir.

ihlâl edil mi:  ̂ bir kanun mevzuu obnadığın- 
(lan dileğin iMMİdine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

842 2 8 - X I I -1939

Hazieneden taksitle 
saftın aldıkları emlâk 
ve arazi bedellerinin 
affı.

Hâzineden taksitle satın aldıkları emlâk ve 
arazi bedellerinin affini istemektedirler.

Maliye vekâletinden ^elen eevabda: 
«Müstedilerin bor<|larıınn 1773, 2222, 3031 

saydı kanun hükümlerine ^öre esasen tecile 
tabi tutulmuş bulunduğu, taksit bedellerinin 
at'fi hakkındaki dileklerinin yerine getirilme
sine imkân bulunmadığı, maahaza bu gibi Dev
let alacakları ahiren neşrolunan 3524 saydı 
kanunla tekrar tecile tâbi tutulmuş olduğun- 
dau müstediler hakkmda da bu kanun dairesin-
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Arzuhal A'orenle- 
rin adı. sanı ve 
otııvduklan ver

Bedriye.
Akpmai- mahallesi 
Vaizoğullarındaiı. 
Tahrirat müdürü, 
ölü Abdülbaki eşi. 
Malatya

Arzuhal hulasası E n c i ı n ı e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

de muamele yapılmnsı İmsıısunım Samsun Def- 
tcrdarlıjitna tebliğ edildiği» bildirilmiştir.

I l'jueümenee yapılacak bir muamele olmadığı
na kîirar verildi.

Karar No. Karar ta ri lı i

848 2 8 - X I [ - 1939

Tahsis edilen yetim ' ()luz seneyi mütecaviz hizmeti olan kocasının 
maaşlannm arttınl- İvefalile kendisine ve akıldan mahrum l)ir oğlu vi‘ 
ması. bir kızma ü(;er lira maasj v('rildiğinden ve bu cü

zî para ile yıurinnu'ye imkân bulamadıklai’indan 
hahsile hu maaşların artlıi'ilmasını istemektedir- 
leı-,

Kncüm(‘n(‘(“ tayini nnıanıeley<‘ nıalıal olmadı- 
jiinn karar \cı*ildi.

Karar X(i. Karar tarihi

S44 X ir-  19MÎ)

584 I Kamber Gedik. Kendisine yardım odil-
' Cumaovası Dere kö- mesi. 
yünde değirmenci Bay

ram nezdinde. 
îzmir.

l''al)i*ikada kaybettiği kolu i<;in l)iı- tazminat 
veı-ilmesi hakkında vaki müracaati üz(‘rin(‘ bi)- 
netic(‘ (îlde edemediğinden mesleki olan (h'ğii'nuMi- 
cilik yapmak üzeiM* i)ara verilmesini isl<‘mekledii‘.

'l'ayini muameleye n)ahal olmadığına kai-ai' 
\erildi.

Karar No. Karar tarihi

845 28- XII - 1089

4434 Bedriye öztürk. 
4674  ̂ ^lü bekçi M. Emin 

karısı.
Tekke mahallesinde. 
Mardin

Devlet emvalinden ve
ya metruk emvalden 
ver verilmesi.

İskânı adi suretile Mardinde bulunan Devlet 
enu’alinden veya metı-uk emvald<‘U yer verilme
sini ve bir mikdar maddî yardnn yapdmasrnı 
istem<*ktedir.

Sıhhat ve i(;timaî nutav(*ıu*t vekâl('tind('n y(«- 
len eevalKİa;

(îeçen nmhabere lU'ticesinde dilek sahibinin 
muhacir ve mült('<*ilikie bir alâkası bulunmadığı 
anhi!şılmi!;j ve bu vaziyet karşısında iskânnuı im
kân bulunmadığı bildirilmiştiı-.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

846 28 - XII -1939
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4486
4732

3973
*4190'

iMiırıiıifMii’a'ıa
'  A r z u h a l  v e r e n l e -  
! r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
i o t u r d u k l a r ı  y e ı *  

Ali özsoy.
Yeniçeşme caddesi 
No. 6 evde. 
Kemaliyeli.
Kyyüb - İstanbul

A r z u h a l  h u l â s a s ı  Encümen karan ve ne sebebden Ttrildiji

Bir iş verilmesini is
tiyor.

Kenflisiiıe l)ir iş verilmesini istemektedir. 
Dahiliye vekâletinden gelen eevabda: 
Müstedinin halen Ayvansııruy çivi fabri

kasında 120 kuruş yevmiye ile çalışmakta ol
duğu, tahsil vaziyeti Devlet hizmetinde istihda
mına müsaid olmadığından dileğinin yerine ge
tirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Tayini )nuameley(‘ mahal ol madiğin.*! karar 
verildi.

Karar No. Kurur tarihi

847 2 8 -XII - 1939

Halid Bilgiç ve ar. 
Köy ve kasaba borçlu 
çiftçileri.
Çorum.

Diğer çiftçiler gibi Ziraat bankasından para istikraz eden zürraın 
3186 sayılı kanundan borçlarına geçen seneler için % 5 faiz ilâvesi ve 

i istifade ettirilmeleri, hâsıl olan mikdarın % 3 faizle taksite bağlanmak
üzere on beş seneye teciline dair 2814 sayılı ka
nundan istifade edilemediğinden diğer çiftçiler 
gibi 3186 sayılı kanundan istifade ettirilmelerini 
istemektedirler.

İktısad, Maliye ve Ziraat vekâleti bütçele
rinden çiftçilere yapılan yardımlara taallûk 
eden 3186 sayılı kanunla evvelce bir anonim 
şirketi olan Ziraat bankasmin zürradaki alacak
larına aid olan 2814 sayılı kanunun arasında 
farkı kaldınb dileğin isafı yeniden bir kanun 
vazı meselesi olub halen meri kanunların Hü- 

• kûmetçe ihlâl edilmiş olmasına mütedair bulun-
! mayan dilek hakkmda tayini muameleye mahal 

olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

848 28.X II-1939

574
601

Sabri Nasır Sırallı. Motörlü köy değir- 
Şose yolunda Terakki' menlerinin muamele 
un fabrikası sahibi. vergisi hakkmda. 
Bandırma

Köy motörlü değirmenleri su ve yel değir
menlerinin rekabetine maruz bulunmakla beraber 
bir de muamele vergisile mükellef tutulmaları 
bu çeşid değirmenlerin kapanmasına saik olduğu 

gibi Devletçe teşvik edilmekte olan makineleşme 
ve sanayileşmeye de mâni olduğundan Maliye ve
kâletince bazı vergilerin mükellef lehine tadili 
cihetine gidileceğini duymuş olduğundan bu lâ
yihaların müzakeresinde bu cihetin de nazan 
dikkate alınmasını istemektedir.

Yeniden çıkan bir kanunla dileğin yerine ge- 
I tirilmiş olduğu anlaşılmakla bir karar ittihazraa



*5 Arzuhal verenle- 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Enciiıneıı kararı vp ne sebebden verildiği 
^ oturdukları yer

mahal oLmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

4397 MaJımıul Dinç.
4634 I Mustafa elile. 

Monıik k(’ivü halkın-
4549:
4848; Ahm(‘floİ4İu.

1 Elâzığ

Rehin verdiği arazi
sinin Ziraat banka
sınca satılmaması ve 
horeunun tecili.

2812
~2958

3894 , 
41Ö7 

4102 1 
432̂ 6 ;

1041 I
m î

4537
4818"

Kasım Kut.
Boğazi(̂ !İ Rumeli ka
vak caddi'si No. 42 
('vde mukim.
İstanbul

Süleyman Saraçoğlu 
ve arkadaşları. 
Samsun

849 28-X111939

İhtiyar bir rençber olduğundan ve istikraz ey
lediği paraya mukabil rehin verdiği arazisinin 
Ziraat bankasınca satılmamasnıı ve borcunun te- 
(îLİini istemektedir.

Yapılan tahkikatta 2814 sayılı kanuna evli- 
kau hakkında muamele yapılan müstedinin şim
diye kadar hiç bor̂ j ödemeğe yanaşmadığından, 
hakkında kanunî takibata mecburiyet hâsıl ol
duğu bildirilmektedir.

Adliyece halli iktiza eden hâdise hakkında 
Encümence bir karar ittihazına imkân olmadığın
dan dileğin reddine karar verüdi.

Karar No. Karar tariJıi

850 28-XlI-1939

Zabıtaca nezaret al
tına alındığından şi
kâyet.

Bir şaibesi olmadığı ve millî mücadelede hiz
met eylediği halde bazan zabıtaca nezaret altına 
idınmaktan şikâyet eylemektedirler.

llükûmet(‘e kanuna uygun olarak alınacak in
zibatî tedbirler hakkında encümence bir kaı-ar ita
sına imkân olmadığından dilek hakknıda tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

851 28 - X II -1939

1926 senesinde emva
li motrukeden taksit
le satın aldıkları ov 
ve gayrimenkul borç
lan hakkında.

V ( ‘

1926 senesinde emvali metrukeden taksitle ev 
f^ayrimenkul aldıklarını borçlarını ödeyeme

diklerini ve tahsili emval kanununun hükümlerine 
ti'vlikan Hâzineye teminat olarak irae ettikleri 
bu gayrimenkullerin satılmasına tahsilat komis
yonunca karar verilip, müzayedeye konulduğunu, 
talib zuhur etmediği için mezkûr emval Hazine 
namına tefevvüz edildiğini bu hususta tedkikat 
yapılarak kendilerini perişan etmeyecek yeni 
bir hal tarzının yeni bir kanunla temin edilme
sini istemektedirler.

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
«Son defa Yüksek Meelisce kabul buynrulan 

3524 numaralı kanunla gayrimenkul taksit bedel
leri on beş senede ve on beş müsavi taksitte tahsil
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15 ' Arzuhal verenle- .
I  I , rin adı, sam ve Aı zuhııl hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

('dilmek üzere tecil (dilmiş ve mallan tefevvüz edii- 
miyerek borçlu kalanların İni kanun hükmünden 
istifadeleri tabiî bulunmuşsa da müstedilerin di
lekleri veçhile borçlan hakkında başka şekilde 
tesviye tarzı gösterilmesine mevzuat nıüsaid olnuı- 
difçr cihetle bu hususta vekâletimizce yapılacak 
bir muamele görülmediği» bildirilmiştir.

Yapılacak bir muameh' olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

852 2 8 -X I I -m 9

1227 : Hami Suaay. Dersiam maaşının vf- Dersiam maaijinın verilmesi lıakkın.Uı Diya-
Avukat. , rilmediğinden şikâ- net işleri reisliğine vaki müraeaatinin redde-

I Usak ' yet <lilmesi üzerine Devlet şûrasına müracaat etti-
646 ’ ğinden ve ^ûra heyeti umumiyesince dersiîîm

~077 i maaşının iadesine dair 19:̂ 8 liirih v<*
37/347 ve 38/38 sayılı karan istihsal eylediğin- 

I den ve ancak Birinci deavi dairesinin Eğinli Os
man nam bir şahıs hakkında verdiği 2-V-1935 
larih ve 33/43/ ve 1073 numaralı kararla ken
di lehindeki karamı tearuz ettiği görülerek 
Diyanet işleri riyasetinin vaki temyiz talebi 

üzerine Deavi dairesi umumî heyetinin 24-VlIl- 
1938 tarih ve 37/136 ve 38/163 sayılı kararla 
lehindeki hükmü teyid eylediğinden dolayı 
1 -1 -1939 dan itibaren maaşının itasına baş
lamış iken 1 - V - 19.39 da yine bu maaşı kesil
miş ve buna sebeb de Devlet şûrası beşinci ve 

I  dördüncü daireleri tarafından ittihaz olunan 
mütebayin iki karar üzerine Deavi dairesi 
umumî heyetinin ittihaz eylediği 38/162 ve 
39/43 numaralı ve 13-111-1939 tarihli kararı- 
luu kıyas suretile kendisine tatbik olunduğun
dan şikâyet eylemektediı-.

Encümence icab eden tahkikat ve tedkikat 
yapılarak icabı düşünüldü:

Müstedinin lehine sadır olup katiyet kesbe- 
i den ve Teşkilâtı esasiye kanununa tevfikan lâ- 

zimülinfaz bulunan ilâmın gerek kıyas yolu 
ile ve gerek her hangi bir sebeble ademi infazı 
caiz ve şayanı kabul olamıyaeağından müste- 
dinin dileğinin yerinde görülmesi sebebilc bah
sedilen ilânı hükmünün infazı suretile kanun
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Arzuhal verenle- 
g ® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kaı an  v(' n e  sebebden verildiği 
< oturdukla 1-1 yer

lıükmünün ypriiH' getirilmesine ve keyfiyetin 
l)iy/ıM('1 ivŞİeri roislif^ine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

588
615

4581 I Alımed Çelik.
4894 mahallesinde

nınkinı Eytam mû- 
dürlüg-ünden emekli. 
Silivri

Tekaüd maaşının az
lığından ve ikramiye 
verilmediğinden şikâ
yet.

Menıcd Nazif Özda- Davası hakkında Tem-' 
nuır, yiz nıahkemesinden
lsmeti)aşa mahalle- , verilen ilâmın ted- , 
.sinde Özkan sokak No. kiki.
4 hanede.
Kskisehir

853 28 - XII -1939

48 senelik hiznîetine mukabil 20 lij'a 30 kııi’uş 
ile tekaüd edilnu\si ve ikramiye verilmesi ical) 

ederken 240 kuru.şla 'tekaüd »‘dilmi.ş ve ikramiye 
verilmemiş olmasından şikâyet eylcmekt(‘dir. 

Divanı muhasebattan alınan eevabda; 
«Mumaileyhin teseil dosyası t('dkik olutiarak 

sicillinde doğum tarihinin 1273 olnb buna ^öre 
sinni mecburî tekaüde vâsıl bulunduğıı anlaşıl
masına mebni Memurin kanununun 71 nei mad
desi mueibinee resen tekaüde şevki hakkında 
Adliye eneümeninee tanzim kdınan 1927 nisan 
1!̂  tarihli mazbata 9 mayıs 1927 tarihinde ma
kamı vilâyetçe tasdik olunması üzerine bittobliğ 
mayıs 1927 gayesinde infikâki vukubulduğıı ya
zdı olmasına binaen hakkında 1325 tarihli mül
kiye tekaüd kanunu tatbik edilmek suret ile infi- 
kâkini takib eden 1 haziran 1927 den itibaren 247 
kuruş tekaüd nuıavŞi talısis edildiği ve 30 senelik 
tekaüd ikramiyesi hakkında bir tahakkuk yapıl
madığı görülmüştür. Ne maaşının tahsisinde ve 

de ikramiye itasında n’omurin kanununun tat
bikine mahal ve imkân fîÖT'ülmediği bildirilmitşir.

Hükümetin cevabına kani olmadığı surette 
kazaî mercilcre müracaat icabederken Meclise f?e- 
lindiği anlaşıldığından Encümence yapdacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

854 28 - XTT -1939

Sekiz senedenberi takib ettiği mukavelenin 
feshi hakkındaki bir davası üzerine Temyiz mah
kemesince verilen ve pek eok ıievakısı bulunan 
ilâma aid evrakın tedkikde hukukunun siyane- 
tini istemektedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 
mahkemelerdejı sadır olan ilâmatın tedkikına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
855 2 8 - X U - 1939
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H Arzuhal verenle-  ̂ - . 
I  ® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encünieıı karan  ve ne sebebden verildiği 
^  oturdukları yer  ̂    
f)91 ' Osman Özcan. Hidematı vataniye- ' Millî mücadelede mesbnk hizmetlerine mükâ-
618 lııhisarlaı-(hiiresi so- den kendisine yardım faten hidematı vataniy.Mİeıı kendisine yardmı 

kak No. 5. yapılması. yapdmasını istemektedir.
I ĵskişeihir Diledin mahiyetine fiöre encümence bir mua

mele yapılmasına imkjin olmadığına karnr ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

856 28 - XI I - m \ )

4020
4246

H. Beh(^et Yıldmm. 
Döşeme mahallesinde 
emekli binbaşı. 
Adana

i:^6 yılı bütçe ema
neti hesabına alman 
alaeağnıın tesviyesi.

1336 yılında bütc^e emaneti hesabnia alman 
alacağınm tesviye edil'inedi^inden ve bu alacağı 
için deyin ilmühaberi verilmiş ise de o da iptal 
edildiğinden ve müteaddit merci ve makamlara 
vaki müracaatmdan bir netice çıkmadığından 
hakkının bir netioeye bağlanmasmı istemektedir.

Yapılan tahkikatta filhakika Saki t Hükümete 
aid olan bir alacağı için kendisine deyin ilmüha
beri verilmiş ise de kanun hilâfr vei'ildiği anlaşı
larak iptal edilmiş ve dilek sahibinin kanunî 
müddet zarfında müracaatta bulunduğu resmen 
tevsik edilememiş ve Devlet şûrasına vaki müra- 
caatınm da müddet mürurundan dolayı redde
dilmiş olduğu anlaşdmıştır.

Bittedkik: Bir alacağın tahsili için kanun
ların hükümleri dairesinde alâkadar makam ve 
mercilere zamanında müracaat edilmesi ve bu 
müracaatlarm resmen tevsik kılmması icabeder- 
ken yay)dan tahkikatta bu tarzda hareket edilme
diği anlaşıldığmdan ve Devlet .şûrasının karaı*ı 
da bu noktayı müeyyid bulunduğundan esasen 
Encümence ‘bir muamele ifasına imkân olmadığı- 
)ut karar verildi.

Karar No Karar tarihi-

857 28-X II- 1939

599 \z'ız Yaman.
626 , Altmdağ mahallesin

de No. 200 hanede. 
()lü Farisoğlu. 
Ankara

Arazilerinin kendisi
ne VtîrJmtsi

Erzurum vilâyetinin Pasinler kazasınm frenç- 
ağa çiftliği hududu dahilinde dokuz parça ara
zinin büyük babalarından kendisine intikal etti
ğini ve tapuları mevcud olduğu halde Derebeyi 
zihniyetli bazı eşhas tarafından işgal edildiğini 
ve arazinin kendilerine iadesi için Dahiliye ve
kâletine vaki müracaatlarma mahallen yapılan 
tahkikat sonunda ihtiyar heyetinin sahte bir
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ilmühaber vermesi sebebile böyle bir arazileri 
bulunmadığı cevabı verildiğinden bahsile ma
hallen tahkikat ierasile arazinin istirdad ve ken
disine teslimini istemektedir.

Mahkemeye aid ve mahkemeden sadır olacak 
ilâmla halledilecek olan mesail hakkmda Encü
mence bir muamele ifasma imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 İsmail Yalım.
630 Hususi muhasebe yol 

tahakkuk memurlu
ğundan mütekaid vc 
Jıaleıı ayni idarede 
müfredat kâtibliğiııdc 
ücretle müstah<lom. 
Manisa

Divnnı muhasebatça 
liizmet müddetinde 
yanlıj^lık yapıldığına 
dair.

858 28 - X II  -1939

llizmel müddetinin hesabında J)ivanı muhast*- 
l)ut<;a yanlışlık yapıldığfiıdan ve bu yanlifjlık se- 
hebik; l)ir ay 7 jiün tenakus eden hizmet müddeti
ne !̂ öı-e .‘50 seneyi dolduramadığından ikramiye 
alaıııanıakta olduğunu, halbuki 4 ııuu-1 1330 ta- 
lüıli kanun hükümlerine göre Divanca indirilen 
müddetin filî hizmet sayılması iktiza edeceğini ve 
bir ay yedi günlük hizmeti ikmal el inek üzere al
dığı tekaüdiyesini iadeye hazır olduğunu ve tek- 
ı-ar istihdamı it'in karar ittihazını istemektedir.

Divanı muhasebatea ınüttehaz, 7H(î numaralı 
kararın Meclisin tasvibinden ^eemiş vc katiyet 
kesbetmiş olduğu anlaşılmakla yapılacak ınuaın<'- 
le olmadığına karar verildi.

Karar .Vo. Karar laı*ihi

85‘) ‘28 -X II  - 193!)

4431
4670'

4637
49i^

Memed Bölük ve ar. 
Kozören köyüne bağ
lı Ayvapniarı köyleri 
namma.
Oölköy

Ecdadlarından kalma 
arazil er i n e y apıl an 
fuzulî müdahalenin 
meni.

Kozören köyüne bağlanan köylerinin civa
rında yüz seneden heri e(idadlarile ellerinde 
bulunan ormandan acjilma tarlalarına tahrir 
esnasında C^'lenikoğulları fuzulî müdahale ede
rek üzerlerine yazdn’dıklarından 2311 numaralı 
kanuna dayatiarak makamı vilâyete müracaat 
etmişlerse de ellerinde bulunan arazilerini Ce- 
h'nikoğulları ağa ve beylik kuvvetile cebren al
dıklarından 23J1 numaralı kanun hilâfına ha
reket eden ihtiyar heyeti hakkmda takibat ya
pılmasını, arazilerinin tekrar kendi üzerlerine 
yazılmasını, ağa ve beylik tahakkümünden kur
tulmalarını istem ektedirler.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda: 
«Münaziünfih mahallin batapu Celenikoğul- 

lalinin tasarruf ve zilyedlerinde bulunduğu an-
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~r. Araıhal verenle- . 
I  ® rin acil, sanı ve Arzuhal hulâsası Kıtcüıııen karan  ve ne sebebcteiı verildiği

oturdukları yer
laşıklısuKltt” müstediler'm başkîUîa lıakhıvı var
sa niahkomeyt* nıüracaatlpri lüzumu viirıyot va- 
s ı t a s i l c  kciujiltM'iiK' (^diİTniştiı*» (IcııilnıcU-

Diledin ınahiyt' lİMc «iirt* i a s a r r u f  h a k l a n  
liîikkıiKlaki iht i lâfal  k' İm ı t ıal ikeıneye m ü r a c a 
a t t a  mnl ı t a r  olan d ilek sa h ih le r in in  bu  d i l e k le 
ri üxeriiM‘ «' iK'ümeııde bi r  k a r a r  i t t ihaz ına  imkân  
oİMiadıĞ:ıııa k a r a r  veri ldi .

* '  Karar No. Karar la rih i

860 2S - X I I  - 1989

f)02 A. Tevfik Küllürbaşr. Tckaüd maaşına ya- 
Şevket iye mahallesi ' pılması iktiza eden 
Saadetli sokak No. 11.‘ maaş farkının tesvi- 
Emekli binbaşı. yesi.
İstanbul - Yeşilköy

İstiklâl harbi kulem /,ammı sebebil'e tekaüd 
maaşına yapılması ilctiza eden maaş farkının 
tesviyesi i(dn bu hususa ai<l kanuıuın neşri tai'i- 
hintlen itibaren müracaat tarihine kadar müte
rakim mikdarın verilmesini istemektedir.

:]410 sayılı kanuna tevfikan Askerî temyiz, 
mahkenıesine karsji sei'dedilmesi iktiza eden bvı 
dilek iiy.eı-ine encümence bir karar ittihazına ma
hal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi.

8R1 •İH-XTT - 19:V.)

4333 I Hüsnü Yalçın. Hakkındaki tasfiye- Hu.susi ve mülhak bütçelerden maaş alan )n<-
4567 Oğdem muallimi sa- karannm kaldırılması murlar için ayrıca bir tekaüd kanunu yapıiınca- 

' bıla. ve bir muallimliğe ya kadai- meri tekaüd kanununun kendisin»-
Yusufeli tayini. şümulü olamıyacağından hakkmdaki tasfiye ka

rarının refi ve Adanada bir muallindipe tayinini 
istemektedir.

Yapılan tahkikatta tasfiye edilen ve 20 lira 
tekaüd maaşı alan dilek sahibinin muallimlikle 
A danaya işitmek üzere kendisine ('550) lira har
cırah verildiği halde kanunî müddet zarfında 
{^itmediği için bu paranın istirdadı cihetine ffidil- 
di«?i bildirilmektedir.

I’ittedkik müstedinin evvelce vaki müracaatı 
üzerine (‘ncümence U - IV - 1939 tarihinde ve 
(i sayı altında karar verilmiş olduğu anlaşıl
makla tekrar karar ittihazına mahal olmadığına 
k;ırar Acrildi.

Karar .No. Karar tarihi

862 28 - XT1 - 1939
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4156
4881"

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t u r d u k l a ı  j  y e r

N('sini(‘ v(' kızı H ü it İ- 

yet.
Sipaılıioîjlu ıMonied ka
rısı.
l lh ıb ı ır lu

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2814 numarah kanu
nun kondilt'rine de 
tmnili.

Ziı*a!it bankasnifi olan hortjlanndan dolayı 
2H14 numaralı kanunun k«‘r)dilorin«* de teşmi
lini istemektedirler.

Yapılan tahkikatta :
Nesime ve Hürriyet tarat'larnıdau borçlarına 

karîjı 751 lira 75 knrus teslimat yapıldığı ve 
bunların kanunî nuizeretleri dikkat nazara alı
narak hakiye 200 küsur lira alaeaklarınnı hn 
scneki harman mevsimine' kadar teeil olunduğu 
anlaşılmakla yapılacak biı- nıuanu'le olma<lığına 
karar verildi.

Karar .\o. Karar tarihi

2 8 -  X II - 19:W

4142 IIa.san Aytüre.
4 ^ 7  ^»ökçeoğlu köyü na

mına mııhtar. 
Kskivsehir.

Köylerinde kire^ yak
mak üzcM’c ruhvsat is
tihsal edilen ocaktan 
alınan resmin köy 
sandığına bırakılması.

Dahiliye vekâletine «öndoıdikleri istiılalarnıa 
dokuz aydanberi eevaib verilmediğinden balısil/ 
mezkûr istidadaki dileklerinin yerine »getirilmesi
ni istiyorlar.

Dahiliye vekâletinden gelen eevabda ;
« Gökçeoğlu köyünde kir(^ yakmak üzere 

ruhsat istihsal edilen ocaktan alınmakta olan rü
sumun köy sandığına aid olduğundan bahsiU; sö
zü geçen köy ihtiyar heyeti tarafından Eskişehij- 
vilâyeti aleyhine Devlet şûrasında acılan idarî 
dava sonunda köy kanununun 17 nci maddesinin
li ncü fıkrasında zikredilen ocaklar tabirinde taş 
alınan mınıtaka maksud olmak lâzımgelib bu mın- 
takanın ise nısıf kutru 175 kare metre olduğu an
laşılmasına nazaran taş alman mıntakanın. 100 
karemetreden fazla olması itibarile alınmakta 
olan rüsumun idarei hususiyeye aidiyetine Şû- 
rayi devletçe karar verilmiş olub dilek sahibinin 
dileğinin kabulüne imkân bulunmadığı Eskişehiı 
vilâyetine- yazıldığı vilâyetin de kendisine 28 - 
IX - 1937 tarihli ilmühaber mukabilinde' bu yol
da tebligat yaptığı anlaşılmasına göre eevabsız 
bırakıldığı iddiasının da varid olmadığı bildiril
mektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı ve hâdise hak
kında Devlet şûrası karan da bulunduğuna M̂i
re dileğin reddine karar verildi .

Karar No. Karar tariiıi

864 28-XrM939
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

Salim Başaran.
İ nhisarlar tuîî ambar 
juemunı.
Sinob

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v ( ^  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Terfiinin temini.

4152 I Ali Saib Akgöl. Tekaüd maaşı
4H77 Soğukkuyu Akköprü lanması. 

caddesi No. 38 de Hik
met yanında.
Ankara

bağ-

Vaki müracaatlarilc bir semere hâsıl edemedi
ğinden kamm hükümlerinin yerine j^etirilmek 
üzere terfiini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

865 28-XII-1939

(Jjı yedi seuo inhisarlni'da yalışmıy eski hiz- 
motiori do hosal) edilerek t(‘k;ıüd maaşınnı l>n}î- 
I a umasım istemektedir.

Inlıisîirlur vekrıletiniıı ('cvahrnda lıüviycl ve 
vaziy»‘linin tedkikinc imkan olmadığından dil<‘- 
ğinin tedkik ediloınodiği bildirilmektedir.

Esasen tokaüd ııına. r̂ hakkındaki dileği 1<-(1- 
kik edecek olan alfıkadar mercie müracaat et
mek ve lıakkında ya]nlan muameleye kani olma
dığı sui’ette kazaî mercilere ba.ş vurması ical) 
ettiğinin eneümenec tayini muameleye mahal 
olmadığına karnr verildi.

Karar No. Karar tarihi

866 2 S - X i r -  H)3îl

4209
4436^

4923
5270

Ali Tunçer. 
Arnavudköy Dolaplı- 
kuyu sokak No. 13 
evde.
Sabık süvari müba
şiri.
İstanbul

Askerî, Mülkî tekaüd 
kanununun 13 ncü 
maddesinin kendisine 
tatbiki İQİn bir karar 
verilmesi.

Maaşlı ve ücretli 25 sene 2 ay memuriyet 
hizmetinin nazarı itibara alınarak askerî, mülkî 
tekaüd kanununun 13 ncü maddesinin tatbiki için 
bir karar verilmesini ve Devlet şûrasına vaki 
müracaatı üzerine davası redrledilmiş ise de l)u 
kararın da bozulmasını ve sefaletten kurtarıl
masını istemektedir.

Adliye vekâletinden itelen cevabda: 
«Kendisinin 25 sene bilfiil hizmeti bulunnuı- 

dığını ve 1290 doğumlu olııb 65 yaşını da ikmal 
etmediğini ve vücudünden istifade edilmiyeceği 
ve okuyub yazma bilmediğinden işinden çıkarıl
dığı ve bu yüzden tekaüd muamelesinin icrasile 
hizmetine göre ikramiye verilmesine do imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Salâhiyettar Devlet şûrasıne;ı davasının red
dedildiği anlaşıldığına binaen Encümence yapı
ladık bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar \o . Karar tarihi

867 28 - XII -1939



100

s  ®
s  ^  
<
4498
474H

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

Jl. Hulûsi Taşdolen. 
M„ Ismctoğlu. 
Solimiyo mahallesin
de çami sokak No. 14 
fstanbul - Üsküdar

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

1683 sayılı kanunun
54 ncü maddosinin 
hakkında tefsiren tat
bikî.

Ol(!n babasından kendisine* bağlanan ınnaşın 
sinni rüşte v â s ı l  o Imu i s i  sehobilo k(isilıniş is«> de 
o r m a n  n u ı h a l ' a z a  r.ı<‘i m ı r u  ikon vazifesi ))aiiinda 
a y a n ı n ı  kaybetmiş ve isj ya])amıyaeak va7.iyete 
j>:elmi>5 oldujrnndan 1H83 sayılı kanunun ">4 neii 
luaddesiniiı hakkında te1sir<*n latbikrnr islenıek- 
U'dir.

Ledeltahkik yetim matışı kesiidikteıı heş sene 
sonra malûl kaldığına fföre bu maddenin tatbiki 
imkânı olamamıştn*.

Ta y in i muameleye mahal olnuıdığına karar 
\erildi.

Ka)*ar No. Kurar tarihi

868 28 - XTI - 1989

8827 Sabiha Yücel.
4()37 >^eldeğirmeni Eşref- 

oğhı sokak No. 8 . 
Kadıköy - İstanbul

Kocasının kardeşi 
ATustafanın mal ve 
tarlasına tesahüb et
tiğinden .şikâyet.

On iki sene evvel koeası mütekaid Haeı Me- 
m edi malına tamaen ziyat'et vermek bahanesiie 
ormana götürüp kesmiş. Katillerin hepsi hap 
se mahkûm edilmiş ve fakat 10 nen Cümhuri- 
yet bayramıuda ulteıı istifade eden katiller yık- 
luış. 13u katillerden kocasının kardeşi ulan Mus
tafa, kocasının malına ve tarlasına halen tesa- 
hül) etmiş. I>u yüzden kendisi kocasının bir çö
püne tevarüs edememiş olduğundan .şikâyet ey
lemektedir.

Şikâyetin mevzuuna }<öre alâkadar mahkeme
lere müraeaatle müteeaviz iıakkmda kanun 
hükmünün tatbikim temin etmek ieal) edece
ğinden encümence yajulacak muamele olmadı 
ğıtiM kai'ai' veriMi.

Karar Xo. Karar tarihi

869 28-XTf-198!)

605
632

Şükrü Aktürk ve ar, 
Denizbank İzmir şu- 
l)esi antrepoları me
mur ve müstahdem
leri, 
îzmir

Tazminat verilmesi Senelerce İzmir liman şirketinde (jalıştrktan
H. sonra 2521 .sayılı kanun mucibince Maliye vekâ

leti İzmir Liman işlei'i umum müdürlüğüne dev- 
roJunduklai'inı ve İstanbul liman şirketinde çalı
şan memui’lara tazminatları verildiği halde beş 
senedenberi kendilej-ine tazminat verilmediğin
den bahsilo bu müsavatsızlığın izalesi için mük- 
tesefb hakları olan ta^minatm tesviyesini iste
mektedirler.
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oturdukları yer
Tedkikı kazaî mercilere aid olan dilek hak

kında Encümence tayini mnameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar \o. Karar ta rilıi

870 28-XfI-19;{»

Heis 
GiresuB 

î. SökmBn

M. M. Kâtiıb 
SamsuD 
M. Ulaş

Balıkesir
Feyzi Sözeıu'r

Bolu 
Lûtfi Gören

Çonmı 
iV. KayaaLp

Gazi anteb Kırşehir Kocaeli Niğde Ordu Samsuıı
M. Şahİ7i. Dr. Yusuf Somer /. Tol<yn N. Ereri Dr. Vehbi Demir .V. Ftrat

Tokad
M. Develi

Hatay 
fi. S. Kunt
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677
7Ö9

756
789'

864
nÖ2‘

1013
1061

î)15

1138
1193

836
874

Arzrıhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

SelmAnıpak. 
Memedoğlu. 
Pazarcık.
(Tazianteb.

Arzuhal hulâsası Encümen karaı ı ve ne sebebden verildiği

Malûliyet maaşı tah
sisi.

Kâzım Ota.
9̂  ^öl pazarı kazası.

Maliye eski 
dan.
Bilecik.

vezne-

Hayriye Üner.
Camii atik mahalle
sinde No. 36 hanede, 
ö lü  Hamdi ka»nsı. 
Nevşehir.

Eytam maaşınm tez
yidine veya ikramiye 
verilmesine dair.

Millî nıüı*adek*(Jc cl ve ayağı sakat kaldı- 
fînıdun malûliyet iııaasjiıun haplannıasım iste
mektedir.

r>ittcdkik evvelce ayni dileği hakkında ver
diği arzuhalleri 21) VI - 1938 tarihinde Askerî 
temyiz mahkemesine devredilmi.ş olduğuna ve 
bu dilek 3410 sayılı kanuna güre mezkûr nıalı- 
kerıiede tedkik edilebileceğine binaen yeniden 
bir karar ittihazma mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

873 3-1-1940

Tekaüdiük maaşı hak
kında.

14 seneye yakın Dahiliye vekâletinin bir 
memuru olarak çalışarak tahrirat kâtibliği, em- 
niyel jıiemurlukları, nüfus memurluklarında 
ealıştığı halde bilâhare vekâlet emrine alındı
ğını ve on ay kadai- aeık maa^ı aldıktan son
ra memuriyetinin dununda • olan Maliye vezne
darlığına tayin edildiğini ve bıu’adan da mec
burî tekaüde sevkedildiğini heyan ile u/aui 
seneler hizmet ettiği nüfus memurluğundan al 
fhğı maaş üzerinden tekaüci edilmesi iktiza 
ederken 25 seneyi doldurmak i^in kısa bir za
man (jalıştığı vezne memurluğunun daha az ma
aşı üzerinden tekaüd edilmek suretile mağdur 
edildiğini ve Divanı muhasebatın bu hususta 
ittihaz ettiği kararın kanuna uygun olmadığı 
nı beyan ile 1683 sayılı kanunun altıner madde
sinden istifadesini istemektedir.

îcabı görüşüldü : Hakkında tatbik edilen 
muameleye kanaat edemediğine göre tashihi i(;in 
kanunî ve indeliktıza kazaî mercilere müracaal 
etmeden encümence dileği üzerine bir karaı- 
ittihazına imkân olmadığına kaı-ar verildi.

Karaı- N’<t. Karar tarihi

872 3 - 1 -1940

Kocasının 1933 senesinde vefat ettiğini ve 
inhisarlar idaresindeki memuriyetinden evvel 
Devlet hizmetinde çalısjmıs olması sebebile bu 
hizmetinin de ilâvesile tahsis edilen maaşının 
arttırılması için Dahiliye vekâletine müracaat 
etmiş ise de taleblerinin 3028 sayılı kanun ve 
1055 sayılı karar hükmünün şümulüne g^rme-
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^  o t u r d u k l a r ı  y e r
veceİ’i ('ovabilf dileğiııiıt reddedilmesi üzerine 
l)iv;ınr nıuhasebulîi dîi müracaat etmi>} ise d<‘ 
1)U falcbin l)ivaJi(*a da retidedilerek ittihaz »*lu- 
naıt kararın ü<* aylık raporla Yüksek Meclise 
;n’/,ıııa karar vt'rmis olmakla Divanın isl»u ka 
rarıtıa itiraz (^tti^ini ve kararın tetlkikin<le is- 
tidasunn nazarı dikkate alınarak hakkının ve
rilmesini, buna imkân yi)i*ülmediği tak(1irde 
inbisai-lar idaresinde <.*alış1if>ı müddet iein mez
kûr idnnıee ne ta/nûnat ne de ikramiye ve
rilmediğinden bıınım verilmesinin teminini is
temektedir.

Salâhiyet tar Divanı nıuhasel)at<,;a katiyet 
l:esbetmi§ olan karara bağlanan dilek üzerine 
encümence tayini muameleye mahal olmadifjına 
kni‘ar verihniştir.

Karar No. Karar lai’ihi

m :j - l - 1940

5014
.3364

610
638

Hidayet Yelkenci. 
Hatipbağlı.
Orza köyünden. 
Kasabada mukim, 
tneboln.

Malûliyet maaşı H. Harbi umumide Mısırda üç sene esaret ha
yatı jieçirdiğini ve gözlerinden hastalandığını 
bu sebeble Millî mücadelede askere alınmadığı
nı ve (îülhunede muayene edilerek derece üz<‘- 
rinden malûl addedileceği hakkında rapor aldı
ğını beyan ile askerlikte ârız olan bu sakatlık 
sebebile maluliyet maaşr bağlanmasınr istemek
tedir.

l»n arzuhal Millî Müdafaa vekâletine ‘«önde- 
rilerek alınan eevabda:

Hidayet \elkeucinin Haydarpaşa lıast,a i le 
sinde muayenesi icra ettirilerek alman rapo
runda güzündeki ârızanın 551 sayılı kanunun 
emraz cedveline tevafuk (‘tınediğini ve bu ra 
pora vaki itirazı üzerine (iülhanede tekrar mu
ayene ettirildiğini ve bu rapora {*öre de ârıza- 
nın 551 sayılı kanunun emi'az cedvelinin 37 nci 
bendine uygun olduğunun görüldüğü ve tevsik 
muamelesinin tekemmülü için yapılan inceleme
de 1339 senesinde aldığı silâhsız raporunda yazı
lı arızanın o zaman meri olan 325 sayılı kanuıuın 
emraz cedveline uymadığının görülmesile 195 
sayılı kanun tefsirine ve buna müstenid Divanı 
muhasebat mukarreratına atfen askerlikten ay
rıldığı tarihteki ârızanın terfihini ieab ettire-
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jo^turduklan yer _    ! _ .   
cek derecede olınadığındaıı lualıılen tekaüdlü- 
ğüne imkân üorülınediği işar kılınmıştır.

Müstediniu 3-flO sayılı kanuna tevfikan As
kerî temyiz mahkemesine müracaat etmesi ik
tiza ederken bu kanunî yolu terkeylediği anla- 
fjilmakln etu^ümence yapılacak muamele olraa- 

] i dıpma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1152
m f

Dr. Rifat Orçun. 
Malûl emekli yarbay, 
înebolu.

Terfih zammı H.

874 3 - 1 .1940

Harbi umumide Sibiryada müptelâ olduğu 
hastalık sebebile 29 - IV -1933 tarihinde harb 
malülû olarak tekaüd edildiğini ve tekaüd 
aıınıdaıı itibaren de terfih zammı almakta ol
duğunu ve halbuki bu zammın mezkûr kanu
nun ne.'jri tarihinden itibaren verilmesi iktiza 
edeceğini ve kanunî olan bu hakkın kendisine 
bahşolunması için Millî Müdafaa vekâletine 
müracaat etmiş ise de cevabı red aldığından 
bahsile kendisini tatmin etmeycîn bu red ce
vabına itirazım bildirmektedir.

3410 sayılı kanun hükmüne tevfikan aid ol
duğu mercie müracaatta muhtar olan dilek sa
hibinin dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

875 3 - 1 -1940

655 izzet Gül.
686 luöııü mahallesi Sa

bık sokaik No. 2, 
Ankara.

Tekaüd maaşı hak- | Seksen yaşında bir ihtiyar ve malûl olduğu- 
kmda. ' nu. ü(; ayda bir almakta olduğu tekaüd maatjr-

nın kesildiğini ve icra kılınan sıhhî muayene- 
 ̂ i sinde malûliyetinijı izah olunduğunu ve maaşa

müstahak bulunduğunun lesbit edilmesine rağ- 
I men bir doktorun aksi mütaleası maaşın kesil- 
I meşine sebeb olmuştur. Yeniden tekaüd nmaşr- 
I nrn bağlanmasını istemektedir.

Yapılan muameleye kani olmadığına jçöre 
' kazaî mercilere müracaatı ihmal ettiği anlaşıl

makla tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

876 3 - 1 -1940
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rin adı, sanı ve 
otui'dııklajı yer

Mahmud Nedim Ak- 
taş.
Hamam mahallesinde 
eski Yoncaagaç köyü 
öğretmeni.
Kütahyalı.
Emet.

Arzuhal hulasası  ̂ Encümen karan ve ne aebebden verildiği

îstiklâl madalya«ile 
taltifi.

Millî mücadelede «:erek Kütahyada polis 
iken ve {»-erekse Kütahyanın iştialinden sonra 
Ankara ve Konya vilâyetlerinde hidenıat ifa et
tiğinden ve istiklâl madalyası kanununda tayin 
edilen 2 teşrinisani 1926 tarihinden evvel 8 hazi
ran 1926 tarihinde Kütahya Müdafaai hukuk 
riyasetine müracaat ettiğini ve 18 haziran 1926 
tarih ve 183 numaralı bir de mazbata verildiğini 
beyan ile her ne kadar Dahiliye vekâletine bu 
yolda müracaat etmiş ise de kanunun tayin etti
ği müddet zarfında müracaat etmediğinden ma
dalya verilemiyeeeği cevabım aldığından ve bu
na karşı Devlet şûrasına müracaatla idari dava 
açmış ise de salâhiyetsizlik sebebile bakdmadı- 
ğından orada mevcud vesaikin celbile tedkikini 
ve istiklâl înadalyasile taltifini istemektedir.

Bu arzuhali Dahiliye vekâletine tevdi kılın
makla beraber Devlet şıu’asından da dosyası 
celbedilmiştir. Dahiliye vekâletinden yelen ce- 
vabda:

Mumaileyhin 977 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı olan kanunî müddet içinde müra
caatla inha edildiği tesbit edilememiş olduğun
dan talebinin isafma imkân olmadığı bildiril
miştir.

Celbedilen dosyasının tedkikinde de,
Kütahya Cümhuriyet Halk fırkasmın 18 ha

ziran 1926 tarih ve 183 sayılı mazbatasının 
tasdikli suretinden mumaileyhin istiklâl madal- 
yasile taltif edilmesi hususunda ifa ettiği hide- 
matnı tadad edilmiş olduğu anlaşdmakta ve Kü- 

I tahya vilâyetince bir inha mevcud oluı> olmadı- 
j ğı hakkında Dahiliye vekâletince vukubulan 
i soruya mezkıu- vilâyetçe bu hususta bir kayde 
I  tesadüf edilemediği bildirilmiş ve bu mazbata- 
I nın Parti müfettişliğine verilmiş olduğu öğre- 
i nildiği ilâve edilmiş bulunduğu ve vekâleti mü- 
' şarünileyhaca Parti Genel Sekreterliğinden bu 
 ̂ babda bir kaydin mevcud olup olmadığı hakkın- 
! daki sorusuna Parti arşivlerinde bu hususa mü-
I, teallik bir inhanın mevcud bulunmadığı işar kı

lınmış olduğu görülmüştür. îcabı görüşüldü:
Mumaileyhin 977 sayılı kanunda tayin edilen 

I 2 teşrinisani 1926 tarihinden önce Kütahya vilâ- 
 ̂ yeti Cümhuriyet Halk fırkasma müracaat etmiş
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olduğu mezkûr vilî'ıyı*! fırka idare heyetince 
tan/inı edilen 18 haziran 1926 tarih ve 183 s ı̂yı- 
1r mazbatadan aıdjujılmakta İHe de yine ayni ka
nunun birinei ma<ldesind(‘ inhannı da ayni tari
he kadar yapılabileceği musarrah ohnasnıa ve 
«erek vilâyet»;e ve j^erekse Partiee yapılan ted- 
kikattan böyle bir ijıhanın yai)ddığını «fÖKterir 
bir vesika bulunamamasına ve adı y;e(,*en vilâ
yet fırka iflare heyetinin mazbatasını inha ad 

; ve telâkki etmek mümkün olamıyacağına biıuı- 
: en dileğinin yerini* yetirilnıesine imkân ohnadı- 

ğnıa karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

S77

767 Mustafa Ozdemir. 
800 Aksaray mahallesin

de.
Hozat Nüfus memur
luğundan mütekaid. 
Elâzığ,

Kesilen tekaüd maa
şının iadeten tahsisi.

1 eylni 1937 tarihinde tekaüd edildiğini ve 
müdrleti memuriyetinee hi<; bir eezaya du(^ar 
<)lma<lığı halde İVrtek nüfus memuru iken iki 
kişiye ziyamdan nüfus eüzdanı verirken tarih 
kayidlerinin zuhulen birbirine kariiftirdiğini, 
l)ilâhare bunların askerlik yoklamalarının ya
pılırken meydana çıkması üzerine keyfiyetin 
kaymakamdan sorulduğunu ve kaynuıkam ve
kili olan tahrirat kâtibinin iğbirar sebebile sah
te evrak tanzimi ittihamile lüzunnı muhakeme 
kararı verilerek Tunceli Asliye ceza mahke
mesine verildiğini ve müteaddid taliklerden 
sonra ne kendisinin, ne de vekilinin bulunma
dığı bir eelsede ve müdafaaları alınmadan ve 
temyizi kabil olmayan Tunceli kanununa tev
fikan dokuz ay hapse mahkılm edilerek hük
mün infaz edildiğini ve bu sebeble de 2017 sa
yılı kamına tevfikan tekaüd maayının kesildi
ğinden bahsile 67 yaşında olması vc yoksulluğu 
sebebile maaşının verilmesi hususunda Yüksek 
Meclisin cenahı şefkatine sığındığını tebarüz et
tirmektedir.

Katiyet kesbetıni^ ]>ir ilâma müstenid ve ka
nun hükümlerine mutabık hâdise üzerine en
cümence bir muamele yapılmasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

878 3 - 1 - 194Q



1 1 6 -

851
889
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Ayşe Pekün. |
Büyük Karaman cad
desi 17 numatralı ev
de.
Fatih - İstanbul.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  i Encümen k a r a r ı  ve ne sebebden verildiği

Eytam maaşının tov.- 
yidi.

593
620

Neriman Ener.
Moloz mahallesinde 
Yalı sokağında 5 nu
maralı evde Nafia' mü
dürü esbakı merhum 
Ahmed Turhan eşi. 
Bandırma.

Verilen ikramiyenin 
maaşa tahvili.

Merbutu kocasının .1340 yılından evvel mu- 
îillinılikte getjirdiği hizmet müddetinin maaş 
tahsisinde nazarı dikkate ahnması hakkında 
evvelce vaki müı-acaati üzerine encümence mül- 
tehaz 15 mayıs 1939 tarih ve 104 numaralı ka
rarda :

(Vakıa merhum Şakir, Balkan harbinden 
evvel 14 sene muallimlik etmis  ̂ ise de 1329 yı
lında Köprülüye giderek Türk vatandaşlığını 
kaybettiğinden ve 1340 yılmda Türkiyeye mü
badil olarak gelmiş ise de 1683 sayılı kanunun 
onuncu maddesine göre evvelki hizmetlerinin 
tekaüdiüğünde nazara alnıamıyacağmdan) bah
sedilmiş ise de kocasının Hükümetin resmî mü
saadesi! e ve ailesini ana vatana getirmek üzere 
1329 da Köprülüye gittiğini, fakat Sırbların 
avdetlerine mümanaat ettiklerinden, sonra da 
Türk mektebleı*inde hocalık ettiğini ve karar
da mübadele suretile geldikleri beyan edilmiş 
ise de bu güne kadar Yugoslavyadan mübadil 
olarak hiç bir ailenin gelmediği beyan oluna
rak tahkikatın yanlış yapılmış olması sebebile 
mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere 1329 
dan evvelki hizmet müddetlerinin de hesab edil
mesini istemektedir.

Bittedkik 15 - V -1939 da 104 sayı altında 
hâdise hakkında karar verilmiş olduğundan ay
ni hâdise ikinci defa encümende tedkike me- 
sağ olmadığından dileğinin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

879 3-1-1940

îzmir Nafia başmühendisi ikon îstanbulda 
Cerrahpaşa hastanesinde yapılan ameliyat ne
ticesinde vefat eden zevci Ahmed Turbanın 
yetimlerine verilen ikramiyenin maaşa tahvili 
suretile muamele ifası yolunda yapılan müra
caat üzerine bu yolda Nafia vekâletince tan
zim kılınan evrak, Divanı muhasebat Üçüncü 
dairesince tedkik edilerek aleyhine verilen ka
rara ademi kanaatla mezkûr Divan heyeti umu- 
miyesine vaki itiraz da reddedilmiş olduğun
dan bahsile gerek kendi itirazlarının ve gerek
se Nafia vekâletinin tasvibkâr mütaleasmın
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763
796

4623
4950'

A r z u h a l  h u l â s a s ı  i  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Divan umumî heyetince redde maruz kalmn- 
sınm doğru olmadığını ve ü(* aylık raporların 
Meclisçe tedkikinde l)u itirazatın nazarı dikka
te alınarak ınağ<luriyetten sıyanet edilmelerini 
isteırıektedir.

Hittedkik bahsedilen rapor Mecliste tasdika 
iktiran etuK'kle tayini muameleye mahal olma
dığına karjıı* verildi.

Karar No. Karar lariiıi

Şefika özcan.
Eti soka^nda No. 10 ' 
evde. Pirlepe muha- j 

cirlerinden.
Bornova - İzmir.

t-skânmın temini.

880 3-1-1940

Manastır vilâyetinin Karaçova kasabası hal
kından iken Balkan harbinde Türkiyeye mu
hacir olarak gelmiş olup bu emlâk Yugoslav 
Devletinde kalmakla bu ve emsali Türklere aid 
ernljike mukabil bu Hükümetten alınan para
lardan cüzî bir mikdar verilmesini veya kü<,*ük 
bir eve iskân edilmesini istemektedir.

3427 sa^ ı̂lı kanunla bu paraların Kızılaya 
devredildiği anlaşılmakla tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

881 3 -1 -1940

Mustafa Topaloğlu 
ve arkadaşlan. 
(relenbe nahiyesi ih
tiyar heyeti. 
Kırkağaç.

MuhtarlaTinm cezası
nın affı.

Namuslu ve çalışkan olan muhtarları Aihme- 
din yalancı şahidliği sebebile hakaret suçundan 
mahkûm olduğu ve bu hükmün infaz edilmekte 
bulunduğu beyan edilerek istiklâl harbinde ya
rarlıkları görülen muhtarlarının Yüksek Meclisce 
müracantının tervici istenilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

882 3 - 1 -1940

5263 I 
56^1

Galib Giray.
Hatay caddesi Reşid 
bey tarlası Muharrem 
ağa sokağı No. 5 ev
de.
Mütekaid birinci mü- 
lâzim.
İzmir.

Tekaüd maaşının art
tırılması.

Millî mücadelede düşman içinde büyük hiz
metler ifa ettiğini, ve îzmirin imalinde garb eeb- 
hesi kumandanlığı emrile İzmir jandanna alayı 
Jiaricî bölüğünde istihdam edildiği sırada Hin- 
distanda esarette iken tahaddüs eden bir mese
leden dolayı İstanbul divanı harbinin davetine 
icabet etmediğinden tekaüde sevkedildiğinin teb
liğ edildiğini, halbuki İstanbul Hükümeti di
vanı harbinin bu kararile amel edilmesinin doğ-
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4668
4997

4670
4999

5050
5402

5130

Cedid mahallesinde 
Kandıra caddesinde 
No. 33 evde. (
Bolu telgraf müdür- ; 
lüğünden mütekaid. ' 
îzmit.

tıniması.

5493

1004

rıı olmadığını, Millî Hükümetin divanı harbin
de muhakemesinin yapılması iktiza ederken b u 
nun da yapılmadığını beyan ile Millî mücadeleye 
iştiraki hasebile yeni tekaüd kanununa göre teka- 
üd maaşı tahsisini ve terfih zammı verilmesini 
taleb etmektedir.

Bittedkik 3410 sayılı kanun mucibince salâ- 
lıiyettar Askerî temyiz mahkemesine müracaat 
hakkı olan müstedinin dileği üzerine bir mua
mele yapılmasına imkAn olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

883 3 - 1 -1940

Dayı Şükrü Göktürk. Tekaüd maaşının art- Milli ınücadeledc* Kîiııdıra ve Bohuhı valaıü 
hizmetler gördüğünden ve eski tekaüd kanununa 
göre tekaüd edilmİ!  ̂ olmakla ailesini geeindii’i'- 
mediğinden bahsile tekaüd maaşının arttırılmasını 
ist<Miıektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

884 3 - 1 -1940

919
9 ^

Reis M. M. Katil)
(riresun Ordu Samsun Balıkesir Bolu Bursa

/. Sökmen H. Şarlan M. Vlaş Feyzi Sösvncr Liiffi Gören M. Fehmi Gcrcek( r

Çorınn (Jazianteb Kırşehir Niğde Ordu Ordu
Nuri Kayanip M Şahin Dr. Y. Z. Somer Naiyyı E  rem Dr. Vehbi Demir N. Fırat

Sinob Tokad Hatay
î. Cemal Ali§ M. Develi B. S. K un t
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Arzuhal hulfısası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1376 î Alımed Tovfik özbil-
1438

3r)8
379

gın.
1 ){i faktı cnıddesi 
No. 39] 41 Kaı*ap:üm- 
rük vasat atik Alii)a- 
şa camii imam ve ha
tibi.
Fatih - Lstanbnl

Fatih camii imamlı
ğına tayin edilmedi
ğinden şikâyet.

4881 i Müzeyyen Alıngan. 
5221 1 Öğretmen- okulu be- 

’ şinei sınıf namına 
No. 6 
Sivas.

Seneyi kaybedeec'k- | 
lerinden hukuklarının 
muhafazası.

Emsali arasında Fatih camii imamlığına ta
yini iktiza ederken Vakıflar umum müdürlüğü
nün kanuna' muhalif bir hareket ve muamelesile 
başka bir şahsın imamete tayini üzerine Devlet 
şûrasına açtığı tlava lehine neticelenmiş ve bu
na rağmen yine mezkûr camiin imamlık vazifesi 
kendisine verilmemiş olma^;ından şikâyet eyle
mektedir.

Yapılan tahkikatta eda ve seda imtihanında 
10 nunumı alan ömere karşı 8 numara alan 
müsledinin de bilgi imtihanına tâbi tutulması 
üzei-ine imam hatib mektebinden mezun oldu
ğundan dolayı bu imtihana gii’meyen Tevfike 
nazaran daha muktedir olan Ömerin Fatilı ca- 
înii ikinci iınamlığııuı tayini icra kılınmış ve ne
ticede Devlet ^ûrasınca bu muamelenin bozulma
sına ka'rar verilmiş olduğundan müdüriyetçe 
ömerin vazifesine nihayet verilmiş vo camiin bu 
sırada birinci imamlığı da intihal edince yeniden 
yapılan tayinde müstediye raci olan ömc'r ile di
ğer bir imamın vazif('y(‘ alındığı anhışılmıştır.

tş düşünüldü:
Evvelce vaki nuıamelenin bozulmasına dair 

olan Şûra karaı-ı infaz ve yoıiden muamele ya 
pilmiş olduğuna göre dih'ğin reddine kara*r ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

885 5 - I - 1940

Maarif vekâletinin eniri üzerine uzak yer
lerden gelerek nihai'i talebe kaydolunduklarını 
şimdi ise talebenin azlığı dolayisile talebenin 
başka mahallere tevzii icab ettiği söylenerek 
ellerine tasdiknamelerin verilmek istendiği, hal
buki başka tarafa giderlerse bu seneyi kaybe
deceklerinden hukuki a nnın muhafazasını iste
mektedirler.

Maarif vekâletinden gelen cevabta;
Smıfları kaldırılan Sivas Erkek öğretmen 

okul beşinci .sınıf talebelerinin başka öğretmen 
okullarına yatılı almmak suretile dileklerinin ye
rine getirildiği bildirilmektedir.

Dilekleri isaf edildiğinden tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
886 5 - I - 1940



— 120 -

«3
N Zİ4

4677
50Ö6

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

N « c i b .
Sabık Mardin polis 
mem urlarından.
Saha malıallesindc'n. 
Birecik - Urfa.

A r z u h a l  h u h l s a . ş ı  ! E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Kendisine tazminat ! Trende seyyar polis memuru iken üzerinde 
verilmesi. kaçak eşya zuhur ettiğinden bahsile alâkası ke-

silfniş ise de mahkemede beraet eylemiş ve Dev
let şûrasına vaki müracaat üzerine bir cevab ala
mamış olduğundan kendisine tazminat verilme
sini dilemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında mülga j)olis 
nizamnamesinin 75 nci maddesine tevfikan müs- 
tedinin kaydinin terkinine karar vermiş ve her 
ne kadar ikramiye istemekte ise de buna da ka
nunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Salâhiyettar Devlet Şûrasına dava açıldığı
na göre davasını takî b etmek üzere Encümence 
dilek üzerine tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

887 5 -T -1940

3919
4133

4651
4980

Haşan Tuna.
Yüksek alan mahal
lesinde No. 3 evde 
emekli komiser. 
Antalya.

Son Posta gazetesin
de neşredilen listeye 
kendisinin de idhali.

Hilmi Soydan. Devlet Şûrasının ka-
Emjıiyet komiseri mu- rarından şikâyet, 
avini.
Mudanya.

Malulen tekaüd olduğunu 500 kuruş maaş 
almakta ise de Son Postada neşredil(*n listedeki 
1950 kişi içerisine kendisinin de idhalini dilemek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin sicillinin tedkik olunduğu 1341 

senesinde 11 ağastos 1325 tarihli tekaüd kanu
nuna tevfikan 500 kuruşla tekaüd olunduğunu 
dilekçesile ne istediği malûm olmadığı, Hükü
metçe Son Posta gazetesinde böyle bir liste ilân 
edilmediği 'bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar taı iiıi

888 5-1-1940

. Hakkında verilen ihraç kararının Devlet şû- 
rasınca kaldırıldığını, açık maaşının verilmesi 

i için açtığı idari dava üzerine «maaş aslen yapıl- 
mış bir hizmet mukabili olu]) ihraç edilerek tek

rar memuriyete iade edilenlere maaş verilmesi- 
. ne dair kanunda bir sai-ahat olmadığından» da

vasının reddine karar verildiğinden şikâyet el- 
I mektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen eevabda;
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! Müstedi hakkında 2049 numaralı kanunun 29 
, neu maddesinin (F) bendinin 5 nci fıkrası mu

cibince meslekten ihraç olunduğ:u, Devlet şûra- 
aınca kararın rofi üzerine Bursa emniyet kadro
suna idhal olunduğu açık maaşının verilmesi için 
müracaat etmiş ise de kanunda verileceğine dair 
hüküm olmadığı için verilemediği ve üevlet şû- 
rasTi^a vaki müracaatı de reddolunduğu hakkın
da yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

Meclisin 803 numaralı kararına tevfikan en
cümence karar ittihazına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

889 5 - T-1940

4279 Hüsejrin ve ar.
451^ Çavuş mahallesinde 

' Tahlisiye Anadolu 
 ̂ ikinci kaptanbğmdan 
emekli.
Şüe.

Müterakim maaşları
nın ödenmesi.

Müterakim maaşlarının ödenmesine dair ev
velce verdikleri istida üzerine encümence karar 

, ittihaz edilmiş ise de kararın mucib sebebleri 
meyanında îngilizlerin işfçal zamanında Tahlisiye 

I idaresine vazıyed etmiş oldukları ve filen hizmet- 
I te bulunmayanlara ücret verilmesi caiz olmaya

cağı gösterilmekte ise de ilişik vesikaların tedki- 
I kinden anlaşılacağı üzere îıi{<ilizlerin vazıyed 
I ettikleri idarede bir kısım kimselerin istihdam 
' edilmesine rağmen kendilerinin istihdam kılm- 
. mış oldukları sabit olacağından haklarının öden

mesini tekideiı dilemektedirler, 
îktisad velv.îletinin cevabında;

' Müstedilerin mükerrer müracaatlarında hak
lan oldukları tesbit edilememiştir, denilmektedir, 

tş düşünüldü:
Müstedilerin nakli hikâye eyledikleri hâdise

lerin ve bu münasebetle tahassül ettiğini ileri sür
dükleri hakların tahkik ve tesbitile dileklerinin 
kabul veya reddi için iktiza eden tahkikat ve ted- 

I kikatın ve binnetice karar ittihazının kazaî salâ- 
' hiyeti haiz mercilere aidiyeti derkâr bulundu- 
ı! ğundan işe bu sebeble el koymağa imkân olmadı- 
i ğı ve encümence de ewelce red karan verilmiş 
j bulunduğundan yeniden tayini muameleye ma- 
' hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

890 5 - T -1940



122

"3 A rzuhîil VHrenl('- 
g ^  riıı Mîli. sam  vi' 
^ otunlu| .:lnı-ı  yvr
4815 ! Horife Kara.
5150 ' Zarbata kC)yü halkm- 

fljın In(‘})olıı kazasına 
■bâ lı

4821 { Mustafa Akga.
5156 i mescid köyü

halkından.
Cide kazasına bafjlı.

4822 ; izzet Yaşar.
5127 i nıeseid köyü 

halkından. 
Cide kazasına bağlı. 

4823 I Osman Yılmaz.
5128 1 Aşapı moscid köyü

halkından.
Cide kazasına ba^lı.

4824 i Ahmed Akça.
5150 Aşa^ mesoid köyü 

halkından.
Cide kazamna ba<Idı.

4825 i Jlemed Yavıız.
5160 I Aşa^ mespid kö̂ ’ii

halkından.
Cide kazasrna bağlı.

4826 I Hakkı Yılmaz.
5161 I Aşağı mescid köyü 

I halkından.
Cide kazasına bağlı.

4827 ’ Hakkı Yılmaz.
5162 ! Aşağı mescid köyü 

> halkmdan.
1 Cide kazasına bağlı.

Aı zıılıal h u la sa s ı ' Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Arazi tahrir komis- 
yonlarmm muamele
sinden şikâyet.

Arazi tahrir komisyonlarının kanuna muha
lif muamele yaptıklarından ve arazinin kıy
metlerini fazla takdir eylediklerinden ve vaki 
itirazları idare he^’̂ etince lâyikile tedkik oJun- 
mayarak reddedildiğinden bahsile şikâyet edil
mekte ve tarhedilen vergilerin tadili ve kanun
suzluğun izalesi istenmektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda : Usul 
ve kanun dairesinde komisyonlarca tahrir ya
pılmış ve mükelleflerin sel)keden itirazları ma
hallinde tedkik edilmek suretile karara bağ
lanmış ve en nihayet buna da kani olmayan 
mükelleflerin İdarî kaza yoluna müracaat hak
lan  derkâr olup başka yapılacak bir muamele 
kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Iş görüşüldü:
2901 sayılı kanuna tevfikan tahrir edilen 

araziler için yeniden tahakkuk ettirilen vergi 
mükellefiyetlerine karşı bahsedilen kanunda ka
nun yollan gösterilmiş ve dilek sahihlerinin 
itiraz komisyonlarının kararlarına kanaat et
mediklerine göre Devlet şûrasına müraeaatleri 
icab etmiş iken bu yolu ihmal eyledikleri anla
şılmakla eneümenimizce bir muamele yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

891 5 - T - 1940

4828
5163

Osman Bozknrt. 
Aşağı mescid köyü 
halkından.
Cide kazasına bağh.

4835
5171

Cafer Gölcçe 
Siroz köyü halkmdan. 
Cide kazasına bağh.
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485İ ! Âli Alay.
^ 89" Civarta köyü halkın

dan.
Cide kazasına bağlı.

4843 İsmail Şentürk.
518Ö ! Yukarı mescid köyü 

' halkından.
Cide kazasına bağlı.

i

4852 i Salih Karagöz.
5190 !̂ Salcı köyü halkından. ^

' İnebolu kazasına bağlı.

4680 Ahmed.
5009 Yerne köyü halkın- 

i dan.
İnebolu kazasına 
bağlı.

4684 1 Osman Çalık
^13  Y^^karı Şeyhömer kö

yü halkından.
İnebolu kazasına 
bağlı.

4685 Mustafa.
5014 I ^'h’emedost köyü hal

kından.
İnebolu kazasına 
bağlı.

4686 Momed.
5015 i ^ii't'modost köyü hal

kından.
İnebolu kazasına 
bağlı.

4687 Mustafa.
5016 köyü halkın

dan.
İnebolu kazasına 

I bağlı.

4696 ' Salih.
50^ j Arilya köyü halkın

dan.
' İnebolu kazasına 

bağlı.
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4697 Yakub.
5026 Kayaelmas köyü hal

kından.
înebolu kazasına 
bağlı.

4698 Hakkı.
Kayaelması köyü hal-

I dan.
' înebolu kazasına 

bağlı.

4705 I Memed.
5034 I Arilye köyü halkm- 

: dan. 
înebolu kazasına 
bağh.

4721 Memed.
Namazgah köyü hal
kından.
înebolrı kazasma 
bağlı.

4722 Kezban.
^Ö5Î Zarbana köyü hal- 

, kından.
I înebolu kazasma 
I bağlı.

4765 Süleyman Sancaktar, 
^ 9 7  Zağna köj^ halkın

dan.
înebolu kazasma 
bağh.

4766 Sadullah Doğan. 
' ^ 98̂ 1 Zağna köyü halkın-

' dan. 
înebolu kazasma 
bağb.

4767'
5099

Salih Sancaktar. 
Zağna kÖ3rü halkm- 
dan.
înebolu kazasma 
bağlı.
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4768 ' Bilâl Osmanoğlu.
51ÖÖ" Zağna köyü halkın

dan.
İnebolu kazasına 
bağlı.

4769 Memed Doğan.
^ O T  Zağna köyü halkın

dan.
tnebolu kazasına 
bağlı.

4770 Seyid Yılmaz.
5102 Zağna köyü halkın

dan.
inebolu kazasına 
])ağlı.

4771 I Halil Sancaktar.
5103 Zağna köyü halkın

dan.
tnebolu kazasma 
bağlı.

477̂ 2 Yusuf Alemdar.
5104 Zağna köyü halkın

dan.
tnebolu kaza.sına 
bağlı.

4773 Tevfik Sancaktar.
5105 Zağna köyü halkın

dan.
tnebolu kazasma 
bağlı.

4780 Kezban Kıydım.
5112 Arilye köyü halkın

dan.
tnebolu kazaana 
bağlı.

4781 Memed Akşır.
51İ3 Arilye köyü halkın

dan.
tnebolu kazasma 
bağk.

İS6 -
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4782 I Emine Akşır.
5114 i Arilye köyü halkın

dan.
tneboİLi kazaiana 
bağlı.

4783 I Alımed Musaoğlu.
5115 I Giremdest köyü hal

kından.
İnebolu kazasana 
bağlı.

4977 I Tevfik Şenyuva.
^27^ Haskavak köyü hal

kından.
Cide kazasına bağlı.

4978 Aziz Şenyuva.
Hayzar köyü halkın
dan.
Cide kiiza.sına bağlı.

5002 Memed Ertuğrul.
~53^ i  Havskavak köyü hal

kından.
Cide kazasına bağlı.

5003 Kezban Şakrak.
53^  Haskavak köyü hal

kından.
Cide kazasma bağlı.

^  m  -

Ar. E. Reisi 
Giresun 

î. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Vlaş̂

Balıkesir
F. Sözener

Bolu 
Lûtfi Gören

Çorum 
.V. Kayaalp

Gazianteib Kırşehir Niğde Ordu Rize Sinob
M. Şahin Dr. Yusuf Somer Naim Erem Dr. Vehbi Demir R. Dinç î. Cemal Aliş
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4667
49%“

4809
5143

4758
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Ali öz ve ar. 
>rakİTieci.
l ’n fitbrikası sahih
leri.
^lalkara. ,
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Halka öğüttükleri un 
irin aldıkları ücret- 
t(‘rı fazla mua'mi'le 
vergisi alındıj>:ından 
şîikâyet.

Refik özüs. 
tsmetpaşa mahallesi 
(Izunyol Akşehir so
kak No. 23.
Ankara.

iVhmed Altay. 
ICılıçali Fıstıklı so
kak No. 5 .
Kski üçüncü komiser
lerden S. II . 
Beşiktaş - İstanbul.

Vazifeden çıkarıldı
ğından şikâyet.

Halka öğüttükleri un için aldıkları ücret ka
dar ve hattâ ondan fazla muamele vergisi alınma
sının adalete ve maksadı kanuna muhalif olma
sından şikâyet eylemektedirler.

Maliyo vekâletinin cevabında :
2430 sayılı kanunun beşinci maddesinin (A) 

fıkrasındaki saralıtin, gerek fabrika sahibinin 
kendi ilamına ve gerek başkaları na
mına ücretle çalıştırdıkları l iitün mü- 
esseselere şamil olduğunu ve yalnız boyahane ve 
tamirhanelerde matrahın, ücret olduğu ” istisna- 
en kayid ve tasrih kılındığına göre müstediler 
hakkında tatbik olunan muamelede bir yolsuz
luk olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Kanuna temas ettirilmek suretile tatbik edi

len bu muameleye kanaat edilmediği surette ka- 
zaî mercilere müracaat zarureti olub işin gerek 
bu bakımdan ve gerek yeni bir kanun vazı veya 
tefsiri yapılması noktasından Encümende ted- 
kikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

892 8 - 1  -1940

Tokaüd maa.şsının ve
rilmediğinden şikâyet.I

Nisbeti askeriyesinin kesildiğinden ve fakat 
3572 numaralı af kanunile hakkındaki karann 
refedilmesilo tekaüd maaşının verilmesi icab et
tiğinden ve fakat Divanı muhasebatça 1520 sa
yılı kanuna tevfikan dileğin isaf edilmediğinden 
şikâyet eylemektedir.

Hakkında tatbik edilen muameleye kanaat 
etmediği surette kazaî mercilere müracaat edile
bileceğinden Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

893 8 - 1 -1940

li) sene hizmet j^örmüş hir polis olduğun- 
daîi ve bir iftira j'üzünden \M/'fed(‘n çıkarıldı
ğından şikâyet eylemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabııula;
Dairesine müracaat eden bir kadına kötü 

niyetle teklifatta bulnnduğuııdaiı subutile po
lis meslekinden tardedildiği ve açtığı idari da
vasının da reddedildiği bildirilmektedir.
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4346 Atiye Sonuvar.
45g0 Hamamönü mahalle

sinde ölü helvacı Os
man eşi.
Ankara.

Ölü ()şİTiiu metrııkâ- 
tında'n dolayı kendi
sine fazla veraset ver
gisi tarhedildiğinden 
şikâyet.

3168
3335~

Sadık özeren. 
Vakıflar memuru. 
Tarsus.

Açık maîuşmm veril
mesi.

3265 Sabit Ahmedoğlu. ' Hapishane gardiya- 
343^1 Cezaevinde mahkûm, nından şikâyet.

I Kayserili.
Niğd«

Yüksek Meclisin 800 sayılı kararma tevfi
kan yapılacak bir mnanıelc olnıadığnıa karar 
verildi.

Karar No ivai-ar İfirihi

894 8 - 1 -1940

Zevcinin jnetrukâlnidan dolayı kendisine 
fazla veraset verjj:isi tarhodildiğind«'n şikâyet 
eylemektedir.

Yapılan tahkikatta;
Bu hususta üevlet şûrnsına akseden hâdiso 

üzerine Jjûraca ittihaz olunan karar dairesince 
very:i larhcdilmi.ş ve tahakkuk keyfiyetinin ka
tiyet kcsbcylenıi^ olduy;u anlaîjıhnıştır.

Salâhiyettar Devlet şûrasına müracaatle 
istihsal edilen karar dairesinde nıuanıole yapıl
dığına fföre ortada ihlâl edilnıi.*} bir kanım hük
mü <)lmadi};ından dileğin reddine karar verildi.

Karar No Karar tariJıi

895 8 - I -1940

Memuriyette iken gelen müi’ettiijin tahki- 
katile iîjten el (,‘ektirilmiş ise de mahkemede be- 
raet ettiğinden a«*ık maaşnım verilmesini iste
mektedir.

Yapılan tahkikatta:
İşten el yektirilen ve hakkında lüzumu mu

hakeme kararı verilen müstedi. bir istida ile 
vazifeden istifa eylediğini bildirmiş ve muha
keme sonunda hem beraet ve hem de af kanu
nundan istifade etmiş ise de açık maaşının ve
rilmemesi üzerine açtığı dava Devlet şûrasın- 
ca reddedilmiş olduğu anlaşılmıştır.

803 sayılı karara tevfikan Devlet şûrasınca 
halledilen hâdise üzerine encümende tedkikat 
yapılamıyaeağrna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

896 8 -I-Î9 4 0

Sekiz madde üzerinden hapisane gardiyanın
dan şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Ihbaratı te- 
eyyüd etmediğinden ademi takib kararı veril
miş ve inzibatî baknndan da bir mnaraele icra
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4830
r)166

Osman Ogel. 
Yenişehir liimayei ot- 
fal apartımaTinda da
madı .llüsamp.tt.iıı 
nczdiııd(‘.
KmckIi levazım h iıı- 
))aşısı.
Ankara.

JVraaşlarının verilmo- 
'dİKİndon şikâyet.

Ahisiafa Doğan. 
F’atihte At pazarında 
lic'lalı sokanında No. 
7f)
İstanbul,

Hııifiaristana avdeti
nin temini veya ora
daki emval ve emlâ
kinin tasfiyesi.

sına lüzum olmadığı bildirilmiştir.
Müştekinin şahsına taallûk etmeyen şikâyet 

maddelerinin ademi sübiıtıına mebni tayini mu- 
aıueleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

897 8 - 1 -1940

Heyeti mahsusa kararile maaşı kesilmiş ve 
hakkında Divanı muhasebatça' 1520 sayılı kanu
nun hükmüne tevfikan aidatları verilmiş ve alâ
kalan kesilmiş olmak noktasmdan muamele tat
bik ile maaşlarmın verilmemesinden şikâyet eyle
mektedir.

Hakkmda tatbik edilen muameleye kanaat 
etmediği surette kazaî mercilere müracaat edile
bileceğinden encümence yapılaca'k muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

898 8 - I - 1940

Çocuğunu görmek üzere Bulgaristandan is- 
tanbula gelmiş ise de avdetine Bulgaristan Hü
kümetinin müsaade etmediğini ve binaenaleyh 
ya avdetinin temini veya oradaki emval ve em
lâkinin bedelinin tazminini istemektedir. 

Filhakika yapılan tahkikatta:
Bulgaristana avdetine Bulgar Hükümetince 

müsaade edilmediği anlaşılmıştır.
Müstedinin tazminat hakkmdaki dileği hak

kmda tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

899 8 - I - 1940

2491 Bahattin.
5264 Sıhhat memuru. 

Plümür.

Jandarma yüzbaşısı 
TTü.snüden şikâvet.

Mü.sellâhan yolunu kesmek ve kendisini soy
maktan suçlu olan ATemedin tevkifine karar ve
rilmiş iken merkumu salıveren jandarma yüz
başısı hakkında şikâyet eylemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Hüseyini teşvik ile müstedi Bahattini soy

durduğu iddia edilen Memedle merkum Hüseyin 
lıakkında Erzincan mahkemesince ceza kanunu
nun 497 ve 55 nci maddeleri mucibince Hüseyi-
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nin üç sene ağır hapse mahkûmiyetine ve Me- 
medin beraatine karar verildiği bildirilmektedir.

Mahkeme karan, dilekçeyi müeyyid olmadı
ğından tayini muameleye mahal olmadığma ka
rar verildi. Karar No Karar tarihi

900 8 - 1 -1940

3713
391?

Ha«an Şakar.
RahTnİ0 g !ıı.

ITsak.

Bâbalanndan intikal 
(Kİen değirmen ruh* 
sntnamesiniiı İktisad 
vekâletince alındiğm- 
dan şikâyet.

4735

126-

Memed Kanal. 
Cezaevinde mahkûm. 
Sürmencnin Vünik 
köyünden 
oğltt,
Trafcton.

2330 sayıİT kanumdan 
kendisinin de istifiv- 
desi.

Babalan Ahmedden intikal eden değirmen 
ruhsatnamesinin İktisad vekâletince istirdad olun
duğunu ve Devlet Şûrasma ikame ettikleri dava
nın da aleyhine netioelendirildiği cihetle hakla
rının iadesini dilemektedir.

tktısad vekâletinden g;elen cevabda :
Babalan Ahmedin 16 - VII - 1930 tarihinde 

öldüğü halde mirasçıların 1055 sayılı teşviki sa
nayi kanununun 26 ncı maddesi mucibince ih
barı keyfiyet etmedikleri cihetle 16 - VII - 1930 
tarihinden itibaren ruhsatın ibtal edildiği ve 
Devlet îŞûsına müracaat etmişlerse de Şûra«a 
aleyhlerine karar verildiği ve kanuna mugayir 
bir hareket mevcud olmadığı bildirilmektedir.

803 numaralı karar mucibince Encümencc ya
pılacak muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

901 8-1-1940

Katil fiilinden yedi sene altı aya mahkûm 
olduğunu, mahkûmiyet halinde iken firar ettiğini 

ve 12 - VII -1937 de tekrar tutulduğunu ve 2330 
numaralı kanundan herkes istifade ettiğinden 
kendisinin de istifadesi için 29 temmuz 1938 ta
rihinde Adliye vekâletine müracaat etmiş ise de 
istifade edemiyeceği bildirildiğinden şikâyet et
mektedir.

Adliye vekâletinden jrelen cevabda:
2330 numaralı kanundan istifadesini istemesi 

üzerine keyfiyet O. müddeiumumiliğinden soml- 
muş ve alman cevabda 1929 senesinde adam öl
dürmekten yedi sene altı aya mahkûm edildiği 
ve hastanede tedavide iken firar ettiği 7-XII-1937 
senesinde yakalanarak ceza evine getirildiği ve 
2330 numaralı af kanununun 14 ncü maddesine 
atfen istifadesine imkân olmadığı bildirilmiştir.
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I Bahsedilen.kanun lıükmünkün,ilılâl veya ihraal 
! t'dilmediğino binaen reddine karar veril-

4701
5Ö8Ö

Necib öztekin. Haksız yere maiıkûm
Dükkâucık mahallesi edildiğinden hukııku-
No. 60 I mm muhafazasile va-
riümüşane. [ /.ifoaine devamı. 
Tezenoler okniu baş
öğretmeni.
Kütahva. l j

4732
5̂ İ63

Haşan Duman ve ar. 
Nahiye köyleri ihti
yar heyetleri namına. 
Domaniıj.

Nahiyelerinin kaza 
haline getirilmesi.

di.
Karar No. Karar Tarihi

902 8 - 1 -1940

Tatil esnasında evinde otnrurlten bir gürültü 
üzeritH* sokağa çıktığı sırada Nııriyi Hasanoğlu 
Farnkun yaraladığını j»;ördüğünü v(* Nurinin has- 
t}in('d(‘ ölmesi dolayısilo nıaznuen mahkemeye 
sevkedildiğini vo vekilinin hukukunu iyi müdafaa 
ctmonıesi yüzünden .st*ki/ }iya mahkûm edildiği ve 
hukukunun muhafazasilo vazifesine devammı is
temektedir.

Adliye vekaletinden izolen cevalKİa :
Xecih Öztekinin .\uri adnıdaki sjiihsın katli 

hâdisesinde el u/atması yüzünden Kütahya ağıı- 
ceza mahkemesince 4(54 - aO neu maddeleri muci
bince sekiz aya nmhkûm edildiği ve Temyiz mah
kemesince de hüküm tasdik edildiği ve y^piilan 
muamelenin kanuni olduğu bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar Tarihi

903 8 - I -1940

Nahiyelerinin kaza haline ifrağım istemek
tedirler.

Dahiliye vekâleıtinden gelen cevabda.
Kütahya vilâyetine atfen nahiye merkezi Hi

sar köyünün nüfusu 800 nüfuslu olub pacar ku
rulması kaTarlaştırıldığı halde alış veriş tOBİsine 
imkân olmadığı, kaza teşkiline İdarî, İçtimaî İk
tisadî bakımdan lüzum olduğu ve kaza haline if
rağ olduğu takdirde Bursa* vilâyetinden verile
cek köy bulunmadığı, ancak tam teşkilâth nahi
ye halinde kalmasının muvafık olacağı kazai ha
line ifrağma bütçenin müsaid bulunmadığı, mü- 
’said olsa dahi akdi ihtiyaçlara aarfı sajrurî oldu
ğu ve kadroda bulunmadığı îWiı«Hın r̂irt6dip.

Tayini muameleye mahal oimad]#ma karar 
verildi.

Karar No. K s n r  tarihi

904 8 . 1 . 1940
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ar.
Yusuf oğlu. 
Saimbeyli.

Hâzineye aid aı\sa 
üzerine müsaade ile 
yaptırdıkları evlerin 
yıkılmasına teşebbüs 
edildiğinden şikâyet.

3163
İ m

Mustafa Billür. , Tasfiyeye tâbi tutul- 
Eski varidat memuru, j duğundan şikâyet. 
Çankın, ı

4649
4978

! Emin Akıncı.
I Sultanahmed Akbı- 
I yık. Değirmen sokak 
I No. 13 Eski üçüncü 
[komiserlerden. •; 

İstanbul.

Hâzineye aid arsa üzerine müsaade ile ev yap
tırdıkları halde bu evlerinin halen yıkılmasına 
teşebbüs edilmiş olması hem kendilerinin ve 
hemde Devletin zararını mucib olacağından şikâ
yet eylemektedirler.

Yapılan tahkikatta:
Vekiller Heyetinin. 24 - X - 1928 tarih ve 

7247 sayıh kararile kanunu medeniden evvel inşa 
edilmiş ise bedeli misil takdirile, sonra* inşa olun
muş ise müzayedeye iştirak ettirilmek suretile 
bu arsaların üzerlerindeki ev sahiblerine veril
mesi takarrür etmiş olduğu anlaşılmıştır.

Hâdise bir kanun ve mahkeme mevzuu oldu
ğundan dilek sahihlerinin indelicab mahkemeye 
müracaat edebileceklerinden encümence bir ka
rar ittihazma imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

905 8 - 1 -  1940

23 senelik hizmetine rağmen tasfiyeye tâbi 
tutulmuş ve ailesinin sefaletine maruz bırakıl
mış olmasından şikâyet eylemektedir.

Bittahkik : bazı yolsuz hareketlerden mulıa- 
keme altına alınmış ve vazifesini suiistimal etmiş 
ve liyakat ve iktidardan mahrum bulunmuş oldu
ğundan hakkında tasfiye karan verilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır.

Hakkında yapılan muameleye kani olmadığı
na göre kazaî mercie müracaat etmesi ve hak ara
ması icab ederken kanuna mıdialif bir muamele
nin hakkında tatbik edildiğinin anlaşılmasına 
imkân olmayacak şekilde vaktinden evvel Mec
lise müracaatta bulunduğu anlaşıldığından tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

906 8 - 1 -1940

1683 sayılı kanuna 
tevfikan tekaüdlüğü- 
nün yapılması.

OsmanlI Devleti zamanında Manastırda komi
serlik yaptığından ve on sekiz senelik hizmetine 
rağmen kaydinin terkin ve maajştan mahrum 
olunduğundan bahsile 1683 sayılı kanuna tevfi
kan tekaüd edilmesini istemektedir.

Alâkadar mercilere müracaat etmek ve in
delicab kazaî mercilere dava açmak suretile is-
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tihsali hakka çalışmak iktiza ederken doğrudaiı 
doğnıya Millet Meclisiue vaki müracaatı üzerine 
resen bir muamele icrasına imkân olmadığından

; dileğin ademi tedkikine karar verildi.
î

i Karar No. Karar tarihi

907 8 - 1 -1940

803 ' iMoiek bünmez.
838 ilasıreıbaî^ı S. 80 nu

maralı evde Kurmay 
albaylıktan (Miuikli 
ölü Yusuf Ziya Sön
mez. eşi.
İstanbul - Kadıköy:

Olü kocasından ken
disine maaş bağlan
ması.

Olü kocasından kendisine ıııaa  ̂ bağhunnası- 
nı istemekledir.

Millî Mütlafaadan ^elen cevabda : Danıad 
Perid Hükümetinde va/il'e almı.'j Infçili/. mu- 
lıiblerinden ve amali milliye aleyhinde olduğun
dan Heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriye- 
si katedilen kocasından.kendisine maaş tahsisi
ne 1520 numaralı kanun hükümlerine ve 1683 
numaralı kanunun muvakkat yedinci madde
sine îîöre maaş bağlanmasına imkân olmadığı 
gibi evvelce de encümenimize bu hususta yazıl
dığı bildirilmektedir.

Evvelce vukubulan talebi ve arzuhali üzeri
ne encümenimizce 1250 numara ve 14 - III -1938 
de dileğinin reddine karar mevcud olduğundan 
bu kararın tebdilini mucib bir sebeb görüle
mediğinden dileğinin reddine ve evrakın hıfzı
na karar verildi.

Karar No. Karar tari h i

908 8-1-1940

3814 Ö. N. Kilimcioğlu. 
4025 Halimağa çarşısı No. 

' 72 avukat.
I İzmir.

Mutasarrıf olduğu 
akara belediyece tar- 
hedilen tanzifat ver
gisinin müsteeirden 
alınması icab ederken 
kendisinden istenildi
ğinden şikâyet.

Mutasarrıf olduğu akara belediyece tarhe- 
dilon tîinzifat vergisinin müsteeirden alınması 
iktiza ederken kendisinden tahsiline kıyam 
edilmesi sebebile açtığı idari dava üzerine uzun 
müddet bir muamele yapılmadığından şikâyet 
eylemektedir.

Bittahkik. açılan idari davaya belediyece ee- 
vab verilmemiş ve davacı tarafından da uzun 
müddet tahrik edilmemiş, bilâhare vaki tah
rik üzerine Deavi dairesi heyeti umumiyesince 
yapılan tedkikatta davanın kanunî sebebe müs- 
tenid olmadığından reddine karar verilmiş ol
duğu anlaşılmıştır.
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! 803 sayılı karam tevfikan Devlet şûrasınca 
red karan verilen l)ir mevzu üzerine eneümen-

I ee yapılacak bir muamele olmadığına karar ve- 
i rildi.

Karar No. Karar tarihi

909 8 - 1 -1940

Reis 
Giresnn 

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. TJlm

Balıkesir .Bolu Bursa
Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. Fehmi Gerçeker

Çorunı 
N. Kayaaip

Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli Niğde Ordu Bize
/. Tolon Erem Dr. Vehbi Demir R. Dinç

Sâaob Sivas Tokad Hatay
î. Cemal Aliş A kif öe. Er. M. Devüi B. S. Kunt
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îrfaiı Emin. 
Küsemihaloğlu. 
Müyesser vekili. 
Sirktîcipalas No. 5-6 
Sirkeci - İstanbul.

Affı hakkmdîı. Adlî hata ile ma'lûl olan bir sene hapis ceza
sına a id hiikmün hususî af yolu ile ortadan kal- 
dnıhnası istenmektedir.

Dileğin tervici yolunda Adliye vekâletinin 
cevabı üzerine Dahilî nizamnamenin 54 ncü mad
desine tevfikan talobname bir inha mazbatasile 
Adliye Encümenine havale wlilmiş isede: suçun 
mahiyetine jçöre maddî bir menfaatin temin kas- 
tile işlenmiş bir fiile aid af talebinin muvafık 
olmadığı yolunda yüksek Adliye encümenince 
knrarı okunarak işin icabı düşünüldü:

Derecattan jjeçmek suretile ka*tiyet kesbeden 
vo adlî hata ile malûl olduğu anlaşılamayan bir 
senelik hapse aid hükmün hususî af yolu ile orta
dan kaldırılmasına dair dileğin varid frörülme- 
nıcsine mebni ?-eddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

910 10 - r - m i)

2856
~3003~

^847
29'94"

Hüseyin Abdullahoğ- 
lu.
Cümhuriyet mahalle
sinde 515 numaralı 
evde.
Fethiye.

Kayden dükkân halen 
hayvan damını hane 
ile birlikte tapuvsunun 
verilmesi.

Mustafa öztosan.
M. Alioğlu. 
Eylenhoea köyünden 
Karabuıttn.

Satın aldığı tarlanın 
bedelini tamamen ö- 
dediği halde tapuya 
tescil muamelesinin 
yapılmamağından 
kâyet.

81-

Tahsis olunan hanesi a'ltında olub 14 senedir 
imar ve ihya ettiği ve hanesinin müştemilâtından 
bulunduğu kayden dükkân halen hayvan damınnı 
hane ile birlikte tapusunun verilmesini istemek
tedir,

Ma'liye vekâletinden (jelen cevabta:
Yapılan tedkikat neticesi müstedinin dileği

nin yerine (»etirilmesinc kanunen imkân bulnnma- 
dığr ve aynı zamanda Devh't şûrasına açdrğı da- 
vanm da* reddedilği anla.^ılmış oldnğundan yapı
lacak muamele kalmadığı bildirilmektedir.

803 sayılı karara tev f̂ikan hâdisenin encümen
ce tedkikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

911 10 - T - 1940

Satın aldığı tarlanın bedelini tamamen verdi
ği vo namına tapuya tescili için müzekkere ya
zıldığı halde kaymakamlıkça bu gayri menkulün 
2510 sayılı kanun mucibince muhtacine tevzi 
edildiği söylenmiş ve namma tesciline mümanaat 
«dilmesinden şikâyet eylemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevaJbda :
Izmirin iskân mıntakası olduğuna dair vaki 

tebligattan evvel bahsedilen tarlanın usulen ve
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oturdukları \'ei'
bilmüzayede satıldığı anlaşıldığından vc satış ak
dinin bir taraflı bozulmasına imkânı kanunî ol
madığından müşterisi namına tescili hususu İz
mir valiliğine yazılmış. Bu defa defterdarlıktan 
alınan yazı da tescil muam^jlesinin ikmal kılınmif  ̂
olduğu bildirilmiştir denilmektedir.

Doğruluğu tahakkuk eden şikâyetin Hükümet 
tarafından nazara alınarak kanun dairesinde mu
amelenin tashih ve ikmal edildiği anlaşılmakla 
yapılacak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilı*

912 10 - I - 1940

3213 Mustafa Turgud. 
3388 Alioğlu.

Uluağa(* köyünden. 
Niğde.

4711

Toprak verilmesi.

4465

Toprağa muhtaç çiftçi olub ve kendisine ve
rilmek üzere mesahası yıpılan toprakların şim
diye kadar muamelesinin tekemmül ettirilmediği 
vo bu toprakların sonradan babasına verilmek 
üzere bulunduğu şayi olduğundan mezkûr top- 
raklann kendisine verilmesini ve muamelesinin 
İkmal ve intaç edilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevabda ;

Mustafa Turgudun istediği toprakların ma
hallen yapılan tedkikat neticesinde de 43 dekar 
99 metre murabbaında olduğu ve 826 lira kıymet 
takdir edilerek Mustafa namına borçlanma mu
amelesinin tekemmül ettirilerek 1939 tarihinde 
tapuya raptedildiği anlaşılmıştır.

Müstedinin ihmal edildiğini iddia ettiği mu
amelenin ikmal olunduğu anlaşılmakla yapılacak 
bir muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

913 10 - I - 1940

2702 I Ahmed Hilmi Alpay. 
284(T Ph’zurum mahallesi 

İlıca sokak No. 54 
Ankara.

Tarhedlen 25 lira 1935 senesinde sayım işine memur edilerek 
cezanın affi. talimatname mucibince saynndan iki gün ev

vel memur edildiği Kiraınetç.i köyüne gitmiş ve 
burada numarotaj vaziyeti köy ihtiyar heyeti 
huzurile tedkik etmiŝ  ve icab eden notları al
dıktan sonra 30 dakika mesafede bulunan Çeı - 
keşe gelmiştir. Ayni zamanda Irmak - Pilyos 
hattında, inşıaat şirketinde ambar memurluğu 
yaptığından, şirketin diğer elemanları amele- 

, nin yiyecek ve diğer malzeme ihtiyaçlarım ken-
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o t u r d u k l a r ı  y e r
tlisiru' hınıkarak ha ĵiııa {'itınii  ̂ oldukları için 
l)ir «ün evvel ııuınarotaj isjini bitirınİ!^ olduğu 
halfle aınlıardaıı malzeme çıkarırken rast^eldi- 
ği ka.y»naka)n tarafmdaıı kendisinden yirmi 
hes lira (;eza tarhediimiştir.

45 lira ffeliri olup ailesi kaial)alık itnlundu- 
îfundan bu cezadan aüfini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden şfelen eevabda:
Nüfus sayımı kanunu n)ucil)itıc<‘ sayım i.̂ le- 

rinde talimatnanu' hükümlerine aykırı hareket 
edenlerin eezalandırd)uası vazifesi idare âmir
lerine aid olduğundan bu ce/.alar aleyhine ili- 
ı-az v(' temyiz olunamıyacaA’i müslediye lel)li}> 
oIundu^u biIdiriIinektedir.

Hakkında kanuna muhalif bir muamele tal- 
bik edilmediğinden dilej>in ı*efl<line kai’ar v(>- 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Î ) U 10 - I - lî)40

1890 Jıbrahiîn tzzet.
]999 Avukat.

Ahmed Kaıacada^ı 
vekili
«îabayhan No. 12 
(îalata - İstanbul.

Müekkili Ahmed 
Karaca d alnını İran 
t(‘baasmdan oldu^ı 
Iıalde lîeyaz ras’lar- 
dan addile emvali 
ü:ayrimoııknlesin(‘ va- 
ziyed edildiği hakkın
da.

Müekkili Ahmed Kaı*acada^:ın lı*an tebaa
sından olduğu halde lîeyaz Kuşlardan addile 
emvali yayrim(>nknlesin(‘ va/,ıy(‘d eflildij'ini. 
Dahiliye vek;1letile müekkili arasjııda tabiiyet 
meselesinin halli i(;in evvele»' Şûrayi devlet*' 
ve kanunu ahir mucibiıu*e liüyük Mdlet Mee- 
lisin(' müracaat ettikleri luılde mü<ıkkilinin 
ta h İ T  tasarrufunda bulunan Istanbulda Tak- 
makçılar yokuşundaki hanı müzayedeyi' konu
larak satdmasr ir|in Dahiliye vekâletiiK* j»el<‘' ‘ 
emirle satiiji ilâjı edildiğinden ve henüz Yük
sek Meclisin karan sadır olmadan böyle bir 
nuuımeleniıı ya])ilması mağduriyet i lu» sebebiyet 
verec,e^indeu şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinden "elen eevabda :
Ahmed Karacada^ın babası Kus tebaası ola

rak mukayyed bulunduğu ve okullarının da 
1908 senesinde Kus tebaası oldukları N ü f u s  
umum müdürlü}»-ÜTi(‘(̂ tesbit edilmiş olmakla 
Ahmedin mallarına da lîeyaz Kuşlara tatbik 
(>di1en muanu'lenin tatbiki icai) e<lece^i anlaşıl
mış. bu sebeble satışa (Şikardan malların tedbiri 
ihtiyatî kararları olmadan salısın idareten te
hiri mümkün olamıya(‘a}rı bildirilmiştir.

İş tedkik olundu:
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' Hâdisenin knzjıî salAlıiyeti haiz mercilerce 

hallî /.anırî olup encümeiKİe tedkikine imkân 
olmadığından tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

915 10 - l - 1940

2496
2628

Ali Riza Köstendil. 
Avukat.
Bursa.

1932 ve 1935 senele
rinde fazla tarhedi- 
lib tahsil edilen ka
zanç vergi paraları
nın iadesi.

1932 ve 1935 senelerinde kazanç vergisinden 
gayri kanunî olarak fazla tarhedilib tahsil edi
len vergi paralarının iadesi istenmektedir. 

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
Müstedi namına 1932 ve 1935 senelerinde 

tarhedilen kazanç vergisine mükellef tarafından 
yapılan itiraz üzerine 1932 vergisinin tenziline 
1935 senesinin de tamamen terkinine Temyiz ko
misyonlarınca karar verildiği ve bu kararlar 
kanun hükümlerine uygun görülmiyerek Maliye 
tarafından Devlet şûrasına İdarî dava açıldığı 
ve Temyiz komisyonunca itiraz olunan karar
lara ittiba suretile muamele ifası zarurî bulun
duğundan Devlet şûrasında açılan davanm ne
ticesini beklemeden terkin muamelesinin ikma- 
lile fazla tahsil edilen mebaliğin derhal mükel
lefe reddi lüzumu Bursa defterdarlığına tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Kanunî mecrasında takib edilen dilek üze
rine Encümende bir karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

916 10-T -1940

2699 I Etem Aksan ve ar. Borçlarının affi. 
2837 I Samsun.

1926 da emvali metrukeden alıb kıymeti % 
50 nisbetine düşen evlerinden mütebaki borç
larım veremiyecek bir halde bulunduklarından 
bu borcun affini ve mübadil ve mültecilerin ge
rek beyanname fazlası ve gerek iskânı adiden 
fazla borçlan kamilen affedildiği halde müte- 
akib müracaatlarına rağmen kendilerinin bun
dan istifade ettirilmedikloriiıden şikâyet etmek
tedirler.

Maliye’ vekâletinden gelen cevabda:
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Müstedilerin hali hazır mevzuata göre di
leklerinin terviç edilemiyeceği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi .

Karar No. Karar tarihi

917 10.1-1940

At. e .  Reisi 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib
Samsun
M.

Bolu Bursa Çorum
Lûtfi Gören M. F. Gerçeker N. KayaaJ.p

Gaziantel) 
M. Şahin

Kırşehir 
Dr. y. Z. Somer

Kocaeli 
t. Tolon

Niğde
N. Erem

Ordu 
Dr. V. Demir

Rize 
R. Dinç

Sinoh Sivas Tokad Hatay
Cemal Aliş Gl. A. ö. Erdem.gil M. Develi li. S. Kunt
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A r a u h a l  r e r e ı a l e -
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  E ı ı c i i n ı e ı ı  k a n ı n  v e  ı ı e  s e b e b e l e ı ı  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a n  y e r
Aıuıyıırda yöclo rin İM  Ic ın i ı ı i  iskMinu*ktf<lir. 
SıhİKil \T i(;tim?ıî lauîivenel vekâleti diledin

1 ahsisfil lîi sıı-;ıy;ı UoikUi^u hildii'ihnckt 
<lir. Ksnsen Hükûnu-lc aid bir iş <»l<luf5;uııd:ııı bu 
dil<*k luıkkındn tayini ınnaıneleyo ıııalıal olıuadı- 
•rma kaj'ar \(*rildi.

Karar No. Karar tarilıi

Hüseyin Sülcynıanof. ' Aııa vatana frelmolt'- 
<Jraf l ı̂ıat(,*l‘ caddesi i'iniıı leııiini hak- 
Xo. 1 kiTida.
Kahınva - Bıılyaris- 
latı.

11 - I - 11)4(1

4H69
4998

704

Ktniiıe iVyhaıı.
K a >■ k ana rn a 11 ali esi 11 - 
den < )snıanilioKİu 
Mustafa Ayhan zev- 
r;esi.'
MiKİnrnu.

Jlüseyinoplıı Ahmed 
Bedesten ei varında 
Sarışahanlr. 
Maranfroz.
Samsun.

40r>H
4274

Hükümet doktoi'un- 
dan sikâvel.

Kvvelee kendisine ve-
1 iJen ve bilâhare elûı- 
den alrnaıı evi il(î 
dükkânın başka mu- 
İmcire tahsis kılındr- 
^ından şikâyet

Abdullah Pamnk
PenİM'oğullanndan
Jfaliloffln
Alikadı ınalıalh'sindo. 
Züe

Hir derece terfii ilo 
tekaüdünün tashihi.

Kocasının has lahğ ına  (;aj>:ırdığı Hükûnu't dok 
loi ’unun  Ik's lira ahnadan  yi(h‘iniyeceğini  beyan  
i‘tınesi üzerine ınua\<‘nedun sonı-a ücret inin yeri-  
h‘C('fi;i söyh*nnıiş ise de uykusuz  ohlu^nıuhın-l>ah-  
si le hasla yi'rine yelnu*di}îin(h‘n şikâyel  ediinıek-  

h'dir.
VajMİan tahkikatta: Doktor Rü ijlü  l'nc ıı hak

kında idare lioyetince lüzumu ıımhakeıne karan 
verilm iş ve evrakının muhk(‘me\-c sevke<lilmiş ol- 
dufzu anhışılm iisır.

Hâdi se  hakkında kanunî  mecrada takibat \ a -  
pıhl ıgındai ı  encümenct'  tayini  mnam»‘h‘yi' mahal  
olmadıji ına karar verildi.

Karar Nü. K a ra r ta rih i

91<) 11 - I - 194(1

l*'i\velce kend is ine verih'iı \'e t araf ından tamir  
(‘di len bir «lükkân iK biı- (*\ in eli ı i (h‘n alini]) l)as- 
ka mnlui(‘ir(‘ tahsis  kı l ınmasından  şikâyel  e \ l e -  
nM'kledir.

^'a|)ilan tahkikat la  müs ted iye  başkaca l)ir ev 
ve dükkân  tahsis  kılnıdıo'i anla.'jılınışlıı-.

Ta\ ' ini  ınuanu'leye nmhal ka lmamış  oldujiuna  
karar \(M-ildi.

Kai-ar No.  Kai-ar 1'arihi

920 11 -1 - 1940

Büyük harpte yedek subay namzedi iken ya- 
^arlIğrn^  ̂ binaen asteğmenliğe terfi için kuman
danları tarafından inha edilmiş ise de harb do- 
layisile muamelesi hitam bulmadan esir düşmüş 
ve a\'dette yedek subay namzedi olarak malülen 
td<aüd edilmiş olduğundan bir derece terfiilo te
kaüdünün tashihini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden "elen eevabda;
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1336 tarihinde Istaubul Hükûıucti taralından 
besinci dereecden tekaüd edildiği ve yedek subay
lığa tefii için inha edildiğine dalı* kay id olma
dığından dileğinin yeline j^ctij'ilmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü: Alakadar vr sidâlıiyetli mer
ciler t,arafmdaıı dileğinin isai'ı imkânı bulunm?)- 
ılığına j>;örc (îu<;ümeııee tayini nnuııneleye mahal 
olmadığına katar verildi.

Karar No. Karar larilti

921 11 - I - 1940

•W 13 Alnned Tali ir.
4028 Kayiijdağı (*add(wi. 

lüO/3 .
Kızıl toprak - İstan
bul.

Tekaüd muamelesinin 
yanlışhğından şikâ- 
\ ( * 1.

Tekaüd muamelesinde yapılan yanlışlığnı dü
zel til m esin i i stemektedir.

Alilli Müdafaa vekâletinin cevabında: müste- 
dinin dileğinin yerine getirilnu'sine irnkfın olma 
«lıüıııa <lair f('\al) Askerî 'renıyi/ ııiahketnesine 
verilmiş ve muhakemesi derdesti tedkik bulun
muş oldnğn bildirilmektedir.

Kanunî merciinde rüyet «'dilmekte olan bâdi 
se hakkmda encümence tedkikal ierasına mahal 
olmadığına kara'r verildi.

Karar No. Karar tarihi

922 11 - T - 1940

2SS Hüseyin Topal. 
:i04 Osnıanoğlu.

Istıranca köyünden.
Malulen t<‘kaüdliiğü. 
(’atalea

Harbi umumide Razzede yaralanarak sakal 
kalmış ve Adana' hastana«inde tedavi edilerek 
memlekete gelmiş olduğundan malulen h'knüdlü- 
ğünü istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında vaka 
zamanına aid rapor meveud olmadığı }xibi iddia 
(ittiği ve^lıile Adana hastanesinden aldığı raporu 
{gösterememiş ve hastane kayıdlan meveud olma
dığından 1004 numa'ralı Meclis karaı ına g:öre di
leğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bil
dirilmiştir. Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. ' lvaı*ar tarihi

923 11 - T - 1940
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_  ̂  ^  i'L  y  İ L ,
' \yş<> Nedime.

e viirbaylığm- 
(liin mütekaid ölü 
Haşan Riza kızı. 
Nuhkuyıisu caddesi 
No. 113 ovde. 
t^sküdar - îstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve vw sobcbdcn vi‘! ;l<îığ

Maaşının tekrar veril- ] 
mesi.

ölü babasından kalan maaşınm ikramiyesi 
verilerek ilişiği kesilmiş ise de kendisi malûl bu
lunduğundan maaşının tekrar verilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda : 
Babasından tahsis edilen maaşın ikramiyesi ve
rilmiş ve ilişiği kesilmiş olnb sonradan 1683 nu
maralı kanunun 54 ncü maddesine göre malûl ol
duğundan maaşının yeniden tahsisini dilemesi 
üzerine Haydarpaşa ve Gülhane hastanelerinden 
aldığı rapor incelenmiş (54) ncü maddeye te
mas etmediğinden maaş taJısis edilmemiş olduğu 
bildirilmitşir.

Hükümetin tatbik ettiği bu muameleye kani 
olmadığı surette kazaî mercilere müracaatta muh
tar bulunan müstedinin bu dileği üzerine Encü
mende karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

924 11 - I - 1940

1155 İsmail Gülboz.
1210 Alioğlu.

Malûl.
Martlı mahallesinde 
Tekke sokağında No. 
28 evde.
Ralrkesir.

Tütün beyiye ikrami
yesinin verilmesi.

1938 haziranında harb malûlü olduğu ta
hakkuk ettirildiği halde 1938 ve 1939 seneleri 
tütün beyiye ikramiye.si verilmediğinden şikâ
yet etmektedir.

Millî Müdafa vekâletinden gelen cevabda 
(lı».syi’s i ı i ! i ‘ i i i\ !kn :(’; II 1!)1 ıı tim:', rai i tct’s i r r

göre harb malûlü olduğu tahakkuk ederek mua
melesi 1939 tevziatından sonra tekemmül etmiş 
ve 1940 dan itibaren ikramiye hakkı tesbit edil
miş ve bir sene beyiye rüsumundan teraküm 
eden para o senenin nihayetinde mukayyed olan 
malûllere kâmilen tevzi edilmiş olduğuna göre 
1938 ve 1939 da bu şahsa para merilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Cereyan eden muameleye kani olmadığı su
rette kazaî mercilerde hakkım aramakta muh
ta r olan dilek sahibinin dileği üzerine Encümen
de muamele icrasma mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarih’

925 11 - I - 1940
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1038
1088

1171
1229

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduk la 1*1 yef

Naim ötez.
Emekli yüzbaşı.
(’ümhuriyet mahal
lesinde İçelli sokağın
da No. 30 
ödemiş.

Hanife Kılleli .
(”)lü kaymakam İrfan 
anası.
Şahnisar mahallesin
de.

A r z ı ı l ı n l  h u  1 A s , ı s ı  ı E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Tekaüd maaşının tez- i
vidi.

Balıkesir.

389 Hacer Kandemir.
411 üruggazı İmam mu- 

rad mahallesi No. 41 
Aksaray - İstanbul.

Kesilen maaşının ye
niden tahsisi.

Eski tekaüd maaşına göre kendisine tahsis 
edilen maaşın azlığından ve muhtaç bir halde 
bulunmakla bunun tezyidinden bahsetmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığnıa karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

926 11 - 1 -1940

Oğlu ölü kaymakam 
irfandan kendisine 
maaş bağlanması.

ölü oğlu İrfandan kendisine maaş bağlan
masını istemektedir;

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda: 
Oğlu İrfan 1321 - 1497 31 kânunuevvel 1936 

da ölmüş ve sağlığında anasının birinci dere
cede müstehikki maaş olduğuna dair beyanname 
vernıodiğiııdon kondisino maaş bağlaıımamış ve 

her ne kadar böyle bir beyanname verilmese dahi 
ana ve ihtiyar babaya maaş bağlanması için 3337 
numaralı kanunda sarahat varsa da neşrinden 
itibaren muteber olan bu kanunun neşir tarihi 
28 - III  -1938 olduğundan müstedi Hanifeye 
maaş bağlanmış olduğu bildirilmektedir. Tatbik 
edilen muameleye kanaat edilmediği surette ka- 
zaî mercilere müracaat hakkı derkâr olub En
cümende tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

927 11 - 1 -1940

Unıunıî harbdo öUmi oğlu .Vbdülkadirdon 
keiKİisiue tahsis edilen maaşın bir yanlışlık 
neticesi kendi ölü gösterilerek kesilmiş olduğun
dan maaşın yeniden tahsisi taleb olunmaktadır.

Millî müdafaa vekâletinden gelen cevabda. 
Oğlu .Vbdülkadirin 18 şubat 1331 de vefatı üze
rine validesi Hacere ve büyük validesi Fatma 
Zehraya elli.şer kuruş maaş bağlanmış ve nıül»- 
rakimlerile tediye edilmiş ise de cüzdanlarını 
z a y i  ettikleriiKİen maaşları kesildiği ve bilâhare 
müracaatları ü/t'rine tekrar maaş bağlanacağı 
sırada Haeerin yanlışlıkla vefat ettiği resmî ev
rakla bildirilmesi üzerine Hacerin maaşı valide
si Fatma Zeiıraya bağlanmış ve Fatma Zehra da 
1335 de vei'at etmekle kay idleri terkin edilmiştir. 
Her ne kadar Hacerin ölmediği ve nüfus kaydin-
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve Arzuhal hulasası Kuciinıen kararı ve ne sehebdeu verildij>-i 
o tıyduklan yer

(i(> sohvcn ölmüş üöslcrilfli^i tahakkuk ctıuiş is«' 
(l(‘ harhdc s(*hi<l olıuayarak hasialıklan öhMiltM-c 
maaş ha^laıiDiasıııda isal'di kanuniye (»Ituadı- 
çından l»u cilıcl Ar/uhal cncüıucninin 7-lll-19:î4 
tarilı v(> 120 mıııiarnlı karafüc dt' nıü(\\’y<>d 
(►Idu.üıından şimdiye kadar aldrklannda İtile isa 
helsizlik (dan maaşın tokraı- havlanmasına im 
kânı kanuni olmadıkı lıiidirilmekt<>(rn-. Hükû- 
melce tatbik edilen muaıiK'ley»' kanaat (Mİilmedi- 
^i suretle kazaî mereih're müracaal sur«'1ile işin 
halli zarurî (du[> «MK'iuiKMU'e kesilen maaşın t(‘k- 
rar hay'lanması hakkında karar itasına imkân 
(tlmadıjiina karar \-eril(Ji.

Karar No. Karar Tarihi

92S 11-1- ü)4(»

38G
408

Ali Bİİrİç. 
llarb nıalûlleıi tıa- 

mma So1'uzad<* mahal
lesinden.
AınaKvn.

Terfih zammı veril
mesi için bil- kanım 
yapılması.

.Vlaluliyel maaşlarile n-e(;inmek1e /urluk <;ek- 
liklerinden kendilerine t('rlih /ammı verilmesi 
i(;in bir kamın ynpdmasını istemektedir.

.■»2.'),") sayılı kanun askeri nu'murlarla subay
lar için olub erlere şamil olmadığından dileğin ye
rine getirilmesine imkân olmadığı Millî müdalaa 
vekâletindejı bildirilmişi ir.

'l'ayini muameley<' mahal olıtuHİığına karar 
\'erildi.

Karar No. Karar Tarihi

929 11 -1 - 1940

1341 Ahmed Firuz Timuş. Beraberinde getirdi- 'i’ayin kdmdığı memuriyel mahalline bera- 
1402 ' inhisarlar başmüdür- »i babasına harm ’ah berinde yetirdiği ihtiyar ve kimsesi/ ve }*elirsi/, 

lüğü muhasebe me-' tahakkuk ettiıHlmesi. baltasına lıareırah tahakkuk ettirilmesini isle- 
murlarmdan. m e ki eri i ı-,
Samaıi'n. l'iueümeıu* aid bir iş olmadığından tayini

muameleye mahal olmadığına karar \erildi. 
i Karar No. Karar Tarihi

980 - 1- 1940

4967 M usta fa T)ivitt-ar. 
r)lİ]5 Kıbrıs mahallesinde 

H. lîeşidoğhı.
Urfa.

t 'ç  kıta bağının Ha- 
/inec(î elinden alın
masından şikâyet.

ürfanın Karaköprü köyünde kâin \c 18 seıu - 
dejıberi zilyedi bulunduğu üç kıta bağının müte- 
gayyib e-^asa aidiyeti ileri sürülerek Hazinec-e 
elinden alınması üzerine «erek adlî mahkemede 
ve gerek Şûi'ayi Devlette ikame eylediği dea '̂  ̂
her iki tarafe^ı vazife hai'ieinde görülerek karara 
bağlanmamasından dolayı hvıknku ziyaa uğradı-
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3506
369Î

I

4594
4912

Süleyman.
Haliloğlu.
Aaşağı ve yukarı No- 
hudlu mahallesi. 
Yozgad.

ölü babasından ken
disine maaş bağlan
ması

4643
4İ72

Ömer Güvenir.
Şerif oğlu.
Malûl.
Talâtpaşa mahallesi. 
Edirne.

Tütün beyiye ikrami
yesinin verilmesi.

ğından baJıs ve şikâyeti havidir.
Maliye vekâletinden a'lınan cevabta: 
Müstedinin evvelce Riyaseti Cümhur maka

mına sunulub Başvekâletten Hâzineye tevdi olu
nan dilekçesi üzerine yapılan tedkikat neticesin
de ibu babda İdarî ve adlî kaza arasmda tahad- 
düs eden selbî vazife ihtilâfının hal mercii ka
nunen teşekkül edinceye kadar münaziünflh olan 
salifüzzikir bağlarm müstedi yedinde bırakılma*- 
smın Urfa defterdarlığına tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

Kazaî merciler arasında tahaddüs eden ihti- 
lâflarm halli hakkında merci tayini yeni bir ka
nun mevzuu olmakla halen böyle bir kanun mev- 
cud olmadığından dilek hakkında bir karar itti
hazı imkânı olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

931 11 - I - 1940

Harbi umumide vefat eden babasından ken
disine maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda : 
1934 ve 1936 senelerinde müracaat etmiş ise 

de 1331 doğumlu olduğundan bu tarihlerde 19 
yaşını ikmal etmiş bulunan mumaileyhe maaş 
bağlanamıyacağı gibi 1939 tarihinde müracaatta 
bulunduğu hakkmda bir vesika ve kiyd buluna
madığından dileğinin yerine getirilmesine im
kân olmadığı kendisine tebliğ olunmuştur denil
mektedir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

932 11-1-1940

Malûl olduğundan tütün beyiye ikramiyesi
nin verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevaibda: 
Kendisi hazarı zamanda vazife esnasında ma

lûl olmuş ise de harb malûlü olmadığım ve tü
tün ikramiyesinin kanun' mucibince harb malûl
lerine verilebileceğini ve evvelce vaki müracaatı 
üzerine arzuhalinin 3410 sayılı kanun mucibince
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^  i o t u r d u k ^ r ı  y e r  , i _ _  . > .
 ̂ Askerî temyiz mahkemesine gönderilmiş olduğu 
I bildirilmektedir.

Encümence tedkikine mahal olmadı^na ka
rar verildi,

K arşf No. Karar tarihi

296
3Î2~

Nccmettin Doğan. 
Merhum yüzbaşı îz- 
zetoğlu.
Salihiye şüheda Nu
ri Şalan mahallesi. 
No. 96 
Şam.

Askerî nisbetinin ke
sildiğinden şikâyet.

933 11-1-1940

.Vskerî nisbetinin kesilmesi haksız olduğun
dan tekrar vazifesine alınmasını istemektedir, • 

Millî Müdafaa vekâletinden gelen eevabda: 
.\steğmon Necmettin Şama firar ettiğinden 
347 numaralı kanunun beşinci maddesi muci- 
bincc nisboti askoriyesi katedilmiş olduğu bil
dirilmiştir.

lîittedkik müstedinin evvelce vaki müra- 
caati üzerine 5 - VI -1938 tarihinde 1396 numa
ralı kararla dileğinin yerine getirilmesine.im
kân olmadığına encümence karar verilmiş ol
duğu anlaşılmakla tekrar tedkikat icrasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

934 11-1-1940

Ar. E. Reisi 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. Kâtib
Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

H. Şarlan M. Vlaş Feyzi Sözener Lûtfi Oören N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

Kırşehir 
Dr. Yusuf Somer

Kocaeli 
/. Tolon

Niğde 
N. Erem

Ordu 
D. Vehbi Demir

Tokad 
M. Develi



— 147 —

«  A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

A r z u h a l  h u l â s a s ı  I  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

: İbrahim Aktopuz. ! Mahrum kaldığı te- 
I Grcdikpaşa cami so- i varüs hakkından is- 
1 kağında No. 6 I  tifade ettirilmesi.

Kütahyalı.
' l.stanbul.

2661
2797

Mustafa ve kardeşi 
Ahmed.
Göztepe Mesirli cad
desi Ülker sokağında 
No. 4 evde.
İzmir.

Milî mücadeledeki 
hizmetlerine mukabil 
kendilerine yardım 
yapılması.

150 liklerden olmasına mebni mahrum kal
dığı tevarüs hakkından istifade cttirilınosini 
istemektedir.

1064 sayılı kanun ile . mevzu olun bu hük
mün bir kanunla tadili mahiyetinde olan dile
ğin reddine karar verildi.

Karar No Karar tarihi

93r> 15 -1 - 1940

Millî mücadelede kendi motörleri ile Istan- 
buldan Karadeniz Eireğlisine cephane taşımak 
suretile hizmet etmiş ve motörleri silâh taşır
ken Yunanlılar tarafından yakalanıp ellerin
den alınmış ve halen sefalette kalmış oldukla
rından kendilerine yardını edilmesini istemek
tedirler.

7 -V II -1939 da Maliye vekâletinden fjfelen 
eevabda:

«Düşnmn tarafından emlâki tahrib veya 
müsadere edilenlere tazminat verilmesine da
ir olan kanun hükümlerinin 622 sayılı diğer 
bir kanunla ortadan kaldırıldığı tasrih edilmiş 
olduğundan nıüstedilerin Yunanlılar tarafın
dan müsadere edilen motörlerine mukabil ken
dilerine emlâk verilmesine veya her hangi bir 
yardım yapılmasına kanunî imkân g^örülmedi- 
ği» bildirilmiştir.

Haklarında bir kanun hükmünün ihlâl edil
memiş olmasına binaen dileğin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar Tarihi

936 .15-T -1940

2846 I Memed Sucan.
^9 9 3  I Eğlenhoca köyü hal

kından îmamoğlu. 
Karaburun - İzmir.

Satın aldığı gayri
menkulun tesciline 
mümanaat edildiğin
den şikâyet.

25 - V - 1936 da 5514 metre murabbaında 
bir tarla almış ve bedelini de tamamen vererek 
namma tescili için tapuya müzekkere dahi ya
zıldığı halde kaymakamlıkça bu gayrimenkul 
2510 numaralı kanun mucibince muhtacine tev
zi edildiği beyanile tesciline mümanaat edildi
ğinden ve buranm muhtacine tevzi edilmiş ol
duğu sebebile kendisine tescil edilmediğinden 
şikâyet ediyor.

Maliye vekâletinden gelen* cevabda: 
«tnnîrin iskân mmtakası olduğuna dair va-
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3Ö05
3159

Hakkı ögel ve ar. 
Karşıyaka Muradiye 
sokak No. 43 
îzmir.

Mübadele komisyonu- 
nım icraatından şikâ
yet.

ki tebligattajı evvel mezkûr mahallin usulen ve 
bümüzayede satıldığı anlaşıldığmdaaı satış ak
dinin bir taraflı bozulmasına kanunen imkân 
olmadığı görülerek müşterisi namma tescil hu
susu 20 - VI - 1939 tarihinde îzmir valiliğine 
yazıldığr> bildirilmiştir.

Kanunsuz muamelenin düzeltilmiş olduğu an
laşılmakla tayini muameleye mahi olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2464
'2596*

Cemal Ünsal. 
Karaköse muhacirle
rinden Haci Zibao- 
ğullanndan Ahmed- 
oğlu.
Develi.

İskân muamelesi hak
kında.

937 15 - I -1940

Mübadele komisyonu bono ile satılması lâ- 
zımgelen Yunan mallarını bazan para ile satıb 
kendi masrafını temine çalıştığını ve bundan 
kendileri nuitazarnr olduğundan bu muamelenin 
millî emlâk o devrini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Gayrimübadil işleri kanun hükümleri daire

sinde tasfiye edilmiş ve bu meyanda gayrimüba- 
dil bonoları da Hazine tahviline tebdil edilmiş 
olduğundan vekâletçe yapılacak bir muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Serdedilen temenni üzerine yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

938 15 - 1 -1940

1925 senesinde Develi kazasma iskân olun
muş harbi umumide Karakösedeki emval ve ara
zisinin hasar ve zayiatına mukabil mahallî ida
re hayetinden almış olduğu 13 000 küsur lira
lık mazbatalarına istinaden Develide İskân ko
misyonunca 58 dönüm arazi tahsis edilmiş ve 
tahsis bedelinin mas^ata muhteviyatına mahsub 
edileceği kanaatile mezkûr araziye takdir edilen 
bin iki yüz küsur lira gibi kıymete itiraz etme
miştir. Halbuki şimdi mazbataların muhteviya
tına nazaran boreunun mahsub yoluna gidilme
diğini verilen arazinin bedeli için borçlanma ka
nununa göre borçlandırılmıştır. Taksit bile ver
meğe vaziyeti müsaid olmadığından uğradığı 
zararların nazarı dikkate alınarak hak ve adale
te mazhar kılınmasını istemektedir.
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^rııhaırem Köstepen. 
Göci'k köyünde Pa- 
terson madenlerinde 
eski maliye muhasebe 
kâtibi.
Fethiye.

3864
4077

Yusuf Ziya Karasu.
' Güzolhisar mahalle-
! sinde mütekaid 

4806 ' kim.
5139 I Aydın.

hâ-

Maliye vekâletinden gelen cevabda : « Muma
ileyhin Şark mültecisi sıfatile Develi kazasında 
iskân edildiği ve iskân snretile kendisine verilen 
eve aid borcunun affedilmiş olduğu ve iskân su- 
retile kendisine verilen ev borcundan affedilen 
müstedi diğer borçlarının elindeki zarar ve ziyan 
maîîbatalarile mahsub edilmek suretile terkin 
edilmesine kanunen imkân olmadığı » bildiril
mektedir.

Hükümetin cevaibına kani olmadığı surette 
İdarî kazaya müracaat edilmesi icab edeceğinden 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

939 15 - 1 -1940

Maliye vekâleti aley
hine açtığı davanm 
intaç edilmediğinden 
şikâyet.

Tasfiyeye tfıhi'tutulduğundan Maliye vekâ
leti aleyhine açınısj olduğu İdarî davanın intaç 
(‘dilmediğinden şikâyet eylemektedir.

Başvekâlet vasıtasile Devlet şûrasından ge
len eevabda; «Müstediye aid dava evrakı beşin
ci dairece rüyet edilmekte olup teblifçat mua
melesinin ikmalini nıüteakib karara bağlanmak 
üzere heyete sevkolunnuış ise de heyetçe davaya 
aid İdarî tahkikat evrakile sicil dosyasının ve 
mahrem tezkiye evrakının görülmesine lüzum 
görülmüş olduğundan bu evrak 15 - V - 1939 ta
rihli tezkere ile Maliye vekâletinden istenmiş 
olmak suretile davanşn derdesti takib bulundu
ğu» bildirilmektedir.

Davanın bakılmakta olduğuna göre tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Jvarar No. Kaıar Tarihi

940 15 -1 - 1940

I Verilen arazi gayri 
kâfi geldiğinden art
tırılması

Verilen 37 dönüm arazinin ademi kifayesin- 
den bahsile bunun arttırılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vdcâletinden ge
len cevabta : « Dilek sahibi Yusuf Ziya Karasu 
namına 490 liralık istihkdc tesbit olunarak mu- 
kaıbilinde bir ev ile bir sebze bahçesi, tarla ve ot
lak olmak üzere 489 lira kıymetli mal teffiz edil
diği ve ıgeride bir liradan baı^a matlûbu kalma
dığı ve bu gayrimenkul mallarını işl<>tmekle meş-
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gul olub yardıma muhtaç olmadığı anlaşılmış ol
duğu » bildirilmektedir.

Hakkmda kanuna muhalif bir muamele tatbik 
edilmediğinden dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3693
3898

Memed Gevrek.
Çay mahallesinden,
(ievrekoğlu.
Sandıklı.

İstenilen ecri 
alınmaması.

mislin

4464
47İÖ

Arif Ocal ve ar. 
Mahmudoğlan köyü 
halkı namına ihtiyar 
heyeti.
Çubuk.

Köylerile hem hudud 
Okçular kpyü arasın
da hudud münazaası 
ve orman davaları 
hakkında.

941 15 - I - 1940

Aşar borçlarını tamamen ödedikleri halde 
yalnız reddi ferağ harcını vermedikleri için Ha
zine uhdesinde kayidli kalan gayrimenkulden 
yaptıkları intifa dolayısile kendilerine ecri mi
sil istenildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda: «Gayri- 
menkulün Hâzinece tefevvüzüne sebeb teşkil 
eden asıl borç ödendikten sonra bir formalite
den ibaret bulunan reddi ferağ muamelesinin 
yapılmadığı düşüncesile iade edilmiyen bu gay- 
rimenkullerden mal sahihlerinin asıl borçlarını 
ödedikleri zamandan sonrasına aid intifalarmm 
fuzulî addedilerek namlarını ecri misil takdir 
edilmesi muvafık görülmiyerek tahakkuk eden 
ecri mislin terkini defterdarlığa tebliğ edil
miştir» denilmektedir.

Dileğin Hükümetçe isaf edilmesine binaen 
yapılacak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. KararTariiıi

942 15 - 1 -1940

Köylerile hemhudud bulunan Okçular köyü 
arasmda senelerce süren hudud münazaası ve 
orman davaları üzerine vaziyetleri mahkemeye 
aksetmiş olup mahallî idare heyetinin aleyhleri
ne tanzim ettiği rapor ve mahkeme karan ile 
sarih haklarmm ihlâl edildiğinden şikâyet et
mektedirler.

Adliye vekâletinden gelen cevabda «Hâdise 
mahallinden tedkik edildiğine göre Okçular kö
yü ahalisi namına köy muhtarı tarafından Mah
mudoğlan köyü ahalisine izafeten muhtar aley
hine Çubuk asliye mahkemesine açılan meraya 
tecavüz ve müdahalenin meni davasmm muha
kemesi sonunda münazaalı mahallin Okçular kö
yü hududu dahilinde olduğu idare heyetince 
tanzim edilen hudud vesikası ve keşif raporu ile
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anlaşılmıştır. Mezkûr davanm kazaî yollarda hal 
ve intaç edilmiş olmasına göre başkaca yapıla
cak bir muamele olmadığı» bildirilmiştir.

311 sayıh karara tevfikan hâdise hakkında 
encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

943 1 5 .1 -1940

2901
"30^‘

3931
4145

5157
5524'

Hamdi önen. 
Aytofilbey mahalle
sinde No. 114 Kars 
gümrük müdürlü
ğünden emekli. 
Trabzon.

İkramiyesinin nısıf 
olarak verildiğinden 
şikâyet.

Osman Acardağ. 
Alsancak 1460 sayılı 
sokak No, 38 
İzmir.

Hakfiiz yere açığa çı
karıldığından şikâyet.

Vekâlet emrine alındıktan sonra hizmet müd
deti otuz seneyi geçdiğinden tekaüdiüğü yapılmış 
ve fakat kanunen verilmesi iktiza eden ikramiye 
vekâlet emrine alınmış olduğundan nısıf olarak 
verilmiş olmasından şikâyet eylemektedir.

Müstedinin sonradan verdiği bir istidada 
matlubunun isaf edildiği bildirilmekle encümen
ce bir karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No Karar tarihi

944 15-1-1940

Trabzonda tütün şubesi âmiri iken ya terfi ya 
muadili bir vazife ile Trabzondan naklini istemiş 
ve umum müdürlüğe vaki müracaatından sonra 
İzmir Tütün işletme şubesi kısım âmirliğine 
nakledilmiş ise de tzmire gittiğ zaman kısım 
amirliğinin ne kadro da ve ne de idarede yeri 
ohnadığmdan münhal bulunan ve mevkien çok 
dun bulunan muvazene memurluğunda istihda
mı teklif edilmiş ve bu sebebsiz ve kanunsuz tek
lifi kabul etmediği için bu sefer de açığa çıkar 
nlmış ve haksızlık karşısında Şûrayi Devlete mü
racaat etmişse de cevab alamamış ve Şûrayi Dev
lette dogyaaının bulunmadığım öğrenmiştir. Hak- 
Bizkğmı anlayan Umum müdürlükte müracaat
larına cevab verilmemiş ve tekaüdiüğünü istemiş 
fakat Trabzon işgali esnasında iki senelik askerî 
hizmeti filî hizmet sayılmadığmdan müddeti yir
mi beş seneden noksan gösterilmiş bu dileği de 
yerine getirilememiş olduğundan şikâyet eyle
mektedir.

Başvekâlet vasıtasile Devlet şûrasından alman 
cevabda :
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 ̂ Arzuhal verenle- 
g I riıı adı, sam ve Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

5189 i Şevki Göklevent. 
5559 Eski İçel mebusu. 

! CJülnar.

i Birinci ve ikinci dcv- 
j rede mebus bulundu- 
I Kundan kanununa tev- 
I fikan 125 lira aslî
■ maaş üzerinden te-
i kaüdiüğünün yapıl- 
î ması.

Müstediye aid olub beşinci dairece rüyet edil
mekte olan bu davaya aid İnhisarlar vekâletin
den gelen ikinci müdafaaname davacıya tebliğ 
olunmak üzere İzmir vilâyetine gönderilmiş ve 
dosya bir karara bağlanmak üzere heyete tevdi 
edilmiştir » denümektedir.

Salâhiyettar Devlet şûrasına müracaat edildi
ğine göre halen Encümence yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi

E ^ a r  No. Karar tarihi

945 15 - 1 -1940

Birinci, ikinci devrede mebus bulunmuş ol
duğundan kanana tevfikan 125 lira maaşı aslî 
üzerinden tekaüd edilmesini ve elyevm 33 lira 
aslî maaş üzerinden yapılan tekaüdiüğünün 
mağduriyetini mucib olduğundan şikâyet et
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : «Müstedinin 
tedkik olunan tahsis evrakına nazaran 1325 
tarihli tekaüd kanununa göre malûlen tekaü
de sevkedilerek on dokuz sene yedi ay hizmeti 
ve 100 lira aslî maaş üzerinden 31 mayıs 1928 
tarihinden itibaren 33 lira 33 kuruş tekaüd ma
aşı tahsis ve Divanı muhasebatça da bu suretle 
tescil edilmiştir. 2941 sayılı kanunda mesleki 
memuriyet olup birinci ve ikinci Büyük Millet 
Meclisi azalıklarmda bulunmuş olanlara tahsis 
olunacak tekaüd maaşları hesabında 125 lira 
esas tutulur, denilmekte ise de bu kanunun neş
ri tarihi olan 20 - IV -1936 da mütekaid vaziye
tinde bulunmasına ve mezkûr kanunun 4 ncü 
maddesinde, neşrinden evvel tahsis edilmiş olan 
tekaüd ve yetim maaşlarının verilmesine de
vam olunur, denilmesine binaen 2941 sayılı ka
nun mucibince tekaüd maaşının 125 lira üze
rinden tahsisine imkân görülemediği bildiril
miştir» denilmektedir.

Hükümetin bu cevabına kani olunmadığı su
rette kazaî mercilere müracaat hakkını istimal 
etmeden encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

946 15-1-1940
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Hanın satılmayarak 
borcunun on beş sene 
taksite bağlanması.

3192 Osman Ak ve ar. 
3362 Kurudero köyü hal- 

' kından.
Karasu.

Hükümetçe ellerin
den alınan emvali 
metruke arazilerinin 
borçlanma suretile 
tekrar kendilerine ve
rilmesi.

6 000 küsur liraya sekiz taksijte ödenmek 
şartile aldıkları bir hanın 4 300 lira borcunu 
ödemiş daha üç taksitleri varken kocası Hüse- 
yinin vefatı üzerine l)u borcu ödeyemediğinden 
han satılığa çıkarılmış, bu günkü rayice göre
2 000 lira bile etmeyen hanın satılmasile hem 
handan ve hem de verdikleri 4 300 liradan zarar 
görerek bu yüzden mağdur kalacakları için bu 
kabîl borçların on beş sene taksite bağlanmış 
olmalarına binaen kendisinin de bundan istifa
de ettirilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda: 
«Mezkûr han akardan olduğu için 1773-2222 

sayılı kanunlar mucibince tecile tâbi tutulmasına 
imkân olmadığı anlaşılmış ve keyfiyet Sabriyeye 
tebliğ edilmiş ve ancak mezburenin bilâhare neş
redilen 3524 sayılı tecil kanununclan istifade et
tirilmesinin jnahalline yazıldığı bildii'ilmiştir» 
denilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
Â erildi. Karar No. Karar larihi

947 15-1-1040

18 senedenberi ellerinde bulunan emvali 
metruke arazilerinin bu defa Hükümet tarafın
dan ellerinden almdığmdan bahsile mezkûr ara
zinin borçlanma suretile tekrar kendilerine veril
mesini istemektedirler.

Maliye vekâletinden gelen cevabda :
« Yapılan tedkikat netice.sinde müstedilerin 

muhacir olmadığı. Oiresun, Trabzon ve Ordu
dan gelerek Karasu kazasına yerleş/miş yerli 
halktan oldukları bağ ve bahçelerin yerli halka 
tevziine arazi talimatnamesi îihkâmı mâni oldu
ğundan işgal ettikleri bu bahçelerden müdahale
lerinin meni ile i.şgal müddetlerine aid ecri mi
sil istenilmesi ve toprağa mühtaç zürra oldukla
rı takdirde tevzii arazi talimatnamesi mucibince 
ayrıca topraklandrnlması defterdarlığa tebliğ 
edildiği » bildirilmektedir.

Kanuna muhalif bir muameleye maruz bıra
kılmadıklarından dileklerinin reddine karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

948 15 - 1 -1940
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T İ n  a d ı ,  » a n ı  v e  

o t u r a k l a r ı  j e r

'HnRan Gülpempeç.
( îeyrar mahallesinde. 
Tokad.

A î r s m h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  ( k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Koudsiııe toprak ve
rilmesi.

4572
4 8 ^

Toprağa. nıuiıta(,‘ zürradaiı olduğundan Ucudi- 
siue topraJv verilmesini iatiyor.

Midiye vekâletinden gelen eevabda :
«l»u kimseye tov/di arazi talimatııameNİ lıü- 

kündei'i dairesinde Geldigen köyündeki Hâzine
ye aid topraldardan verilmesi lüzumu Tokad def
terdarlığına tebliğ edilmiştir » denilmekledir.

Tayini muameleye mahal olmiidığına karar ve 
rildi

Karar No. Karar tai-ihi

Aşık Haşan. 
Karaağaç kökünde. 
Bozöyük.

949 İT) - ] - .1940

I Kendisine ara?i ve- Sekiz sene evvel Bulgaristandan muhacir ohı- 
rlm^ıdiğniden şikâyet, j rak gelmiş ve yiftei olduğu halde kendisine ara- 

j zi verilmemesinden şikâyet etmektedir.
Sıhhat ve ietimaî muavenet vekâletinden ge

len ee\ al»dîi ;
« Mumaileyhin Karaağaç, köyünde hir evi 

olub hangi tarihte ve ive suretle nered<Mi geldigi 
bilinmediği ve kanunî müddet zarfında iskân di
leği müracaatında bulunmadığı ve bu kazanın 
muhacir iskân ve esas defterlerinde de kayidli 
ismi bulunmadığı ve kendisinin de bu yolda biı- 
evrakı müsbite ibra? edemediği, çiftçi olub ol
madığı da anlaşılan\adığı cihetle hakkında bir 
muamele yapılamadığı » bildirilmektedir.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
950 15 - 1 - 1940

4Ö97
4320'

bira-İbrahim Zade 
derler.
f  lincaucılar No. 39 
İstanbul.

Usulsuz tariıedilen 
vergi hakkında.

Teşkilâtı esasiye kanununun 85 ve 71 nci 
maddelerile 2458 sayılı istihlâk vergisi kanunu
nun muvakkat maddesi hilâfına mal masuniyeti 
ihlâl ve vergi tarhedilmiş 2458 sayılı istihlâk 
vergisi kanununun muvakkat maddesine göre 
jnezkur kanunun emtiayı tüeeariyeyi istihlâk 
v(*rgisi mükellefiyeti hari(‘inde bıraktığı ve teş
kilatı esasiye kanununa göre de vergilerin ancak 
bir kanunla tarhedilebileceğini tasrih etmesine 
rağmen kendisinin hududu millî dahilindeki 
müessesatı tüccariyeden tedarik ettiği emtiayı 
tüceariyesinden hi^ bir kanuna istinad etmeyerek 
viTgi tarhedilmiş ve hakkında yapılan ;bu yol
suz karar üzerine Devlet şûrasına müracaat et
miş ise de müruru «iHian sebebile davası »edde-
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A r z u h a l  v e r e n l e - ' 
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o t u r d u k l a r ı  ^ e r  ^  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ ^   ^  _
I ' dilmiş olduğundan İstanbul vilâyeti İdarî meeli-
j sinin kanunî hiç bir salâhiyeti olmaksızın vermiş
I olduğu bu karan ve Şûrayi devletin de müruru
I zaman sobebile davasına 'bakmamasından ken-
; dişinden tarhedilen kanunsuz vergiden dolayı

şikâyet eylemektedir.
I Maliye vekâletinden gelen cevabda :

« Müstedinin kanuna tevfikan verdiği iki kı
ta beyannamede dahilî ve haricî piyasadan teda
rik etmiş olduğu 9992 kilo mensücattan dolayı 
JSS4,80 lira istihlâk vergisi tarholunduğu ve bu 
tarhiyat üzerine mükellefin yapmış olduğu itiraz 
neticesi vilâyet idare heyetince mumaileyhin kıs
men doğrudan doğruya Avrupadan, kısmen de 
Avrupadan idhal eden tüccarlardan mal müba- 
yaa ettiği ve mallarını Anadolu ve İstanbul 
tüocai'larına sattığı ve ticaret odasından alı- 

' nan malûmata nazaran da toptancılıkla iştigal et- 
! tiği anlaşılmış olmakla davanın reddine karar 

verildi vi“ bunun üzerine ^Şûrayi devlete müra- 
; caat etmişse de müruru zaman sebebile davasına 
j bakılmadığı binanaleyh müstedi hakkında yapı- 
I lacak başkaca muamele olmadığı » bildirilmektedir. 
I 808 sayılı J<arara tevfikan Devlet şûrasınca 
j i'cddedilen bir davaya mütcferri hâdisenin En- 
' cümence yeniden tedkikine mesağ olmadığından 
' dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

951 15-1-1940

iVr. E. Reisi 
Giresun 
/. Sökmen

]VL M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Vlm

Balıkesir Bolu Bursa
Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. Fehmi Geçeker

Çorum 
N. Ka/yaalp

Kocaeli 
1. Tolon

Niğde 
N. Erem

Ordu 
Dr. Vehbi Demir

Sinob
î. Cemal Aliş

Sivas Tokad Hatay
Akif öztekin Erdemgil M. Develi B. S. Kunt
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A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

H A F T A l - l K  K A R A R  C E D V E U İ

Sayı ; 17 *> -

1 - IV - 1940 l’azartesi

= 7N ^  fc.

9:>5
976

Arzuhal verorjl(‘- 
l ijı îulı, sam vc; 
oHırdııklnrM y(‘?*

< 'e;nuıl Mavi, 
liıı-.ıhiıtı ;i"a mahal
lesinde.
I )<‘veli.

Arzuhal hulâsası

<)ı-fa ınek teb  ta lebes i  
<>''Iu)niP. hak.sız 

<>l;ıı-;ik ınekte)>(,leıı eı- 
kfinldı^ı H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tarih öğretmeni hakkında Maarif vekletine 
yazdığı bir mektub sebobile oğluna iğbirar bes
leyen öğretmenin mücerred isnadatı ile mekteb 
inzibat komisyonunca oğlunun tardına karar ve
rilmiş olduğundan ve amme hukuku bakımından 
işo vaziyed eden C. müddeiumumiliğinco yapılan 
tahkikat neticesinde isnad olunan suçlar sabit ol
madığından bahsile inzibat komisyonunun tesir 
altında verdiği haksız kararın refi ile oğlunun 
başka bir mektebde okumasına müsaade edilmesi
ni istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabmda ;
Develi orta okulu son sınıf talebesinden Haşan 

Mavi hakkında talimatnamesine tevfikan mekteb 
disiplin kurulu tarafından verilen tard kararının 
vekâletçe tasdik edildiği ve talebe ile velisi tara
fından bu karar aleyhine Devlet şûrasraa açılan 
İdarî davanın Devlet şûrasınca reddolunduğu bil
dirilmektedir.

ı803 sayılı Meclis karan mucibince Encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

952 18 - III - 1940

12.V' >Fıı!nttiı* Ergin.
1313 Muı-allr ınahallesin- 

d< Xo. 27 evde.
Kski. mahkeme azası. 
Uahkesir.

’r ( ‘k;',ü(l o d i l ı ı ıo s h ı i  is  

te d iğ i  h a ld e  y a p ı lm a  
dıĞı H.

Hizmet müddetinin zamlarile birlikte 27 se
neye baliğ olmasına ve tekaüdiüğünü istemesine 
rağmen Adliye vekâletince 25 seneyi doldurmadı
ğından bahsile dileğinin reddedildiği ve ikinci de
fa vaki müracaatinin de talebinin 1883 sayılı 
kanuna uymaması sebebile kabul edilmediği ve 
halbuki son talebinin bahsedilen kanundan evvel 
olmasına bu kanunun makabline teşmil edilme-
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Aı*zuhaî verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal Inılâsası | Encümen kai'arı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer J

' sinin caiz bulunmamasına mebni millî mücade
ledeki hizıııctlcrinin filî hizmet addile eski tekaüd 
kanununa göre tekaüdiüğünün yapılmasını iste
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
; Filî hizmetin 25 seneyi doldurmaması jvebebile
1 I isteğile tekaüd edilmeyen müstedinin bu hususa

müteallik Devlet şûrasında açdığı idarî davanın 
I reddolunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
803 sayılı Meclis karan mucibince tayini mu- 

I ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kaı-ar tarilıi

953 18 - III - lî)4(i

1224 Haşan Tümen ve ar. 
1284 -Soı kuıu köyü muhta- 

n.
' l'şak.

Şikâyetlerinin naza
ri flikkato alıumadı-

Uşak orman idaresinde yapılmakta olan y ol
suzluklardan vo mühendisin kanunsuz para al
dığından bahsile muhtelif makamata müteaddid 
müracaatlarınrn nazara alınmamasından şikâyet 
edilmektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında ;
Hâdise hakkında ev̂ êlce vekâlete vaki şikâyet 

üzerine Kütalıya orman çevirge müdürlüğü vası- 
tasile tahkikata başlanmış olduğu bildirilmekte
dir.

Hâdiseye salâhiyeti! merci el koymuş olmak
la encümence başkaca yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar larilıi

954 18 - III - 1940

1039 , Kaşim.
ÎÛ89 I Kadiroğlu.

j Hamidiye mahalle- 
' sinde ?vizam caddesi 
I Çayır sokak Xo. 14. 
I  İnegöl.

Türkiye r ’ümhuriyeti 
ta büvetine kai»ulü II.

Bir sene evvel Bulgai' pasaportile ana vatana 
gelerek Türk tabiiyetine geçmek için müracaat
ta bulunmuş ise de kabul edilmediğinden ve ef
radı alesile birlikte tekrar Buigaristana gitmek 
mecburiyetinde bırakıldığından, aslen Türk bu
lunduklarından Türk tabiiyetine kabulünü iste
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ;
Bulgar garbî Trakyası ahalisinden olan bu 

şahsın durumunun son \'«jkill('r Heyeti kararına 
uygun görülmediğinden dileğinin reddolunduğu 
bildirilmektedir.
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A r z u h a l  v e r e n l e - ' 
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I  o t u r d u k l a r ı

1234 j Haşan Şahin.
1294 Karamanlı nahiyesin

de Tercanb.
Tefenni.

Islvâıı edildiği Tcfcn- 
niden İstanbul, Ban
dırma veyn Anka ra
ya nakli H.

240 Fettah Gündüz ve ar. 
253 Hal)al) köyü halknı- , 

dan.
Palo.

Evkaü mültezinderi- 
; nin kendilerini köy- 
, lerinden vo evlerin- 
! den çıkarmak iste
ndikleri H.

İş düşünüldü :
Hükümete aid bir salâhiyeti istimal suretiİe 

müstedi hakkında ittihaz olunan kararın Encü
mence değiştirilmesine imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

955 18 - İH  -1940

Hüi\ûmetin aldığı idari tedbir ve kararlar ne
ticesi dokuz riüruslu ailcsile birlikte Tercandan 
kaidırılıb Tolenni kazasına trıl)i Karamanlı nahi
yesine iskân edilmiş ise do emsali gibi kendisi
nin ailesile birlikte İstanbul veya Ankaraya nak
line müsîiade istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta: 
Mumaileyhin Vekiller Heycîti kararile nakline 

tâbi tutulduğundan ve istediği malıallere nakli
nin mümkün olamıyacağnırn müteaddid müra

caatlarına cevaben kendisine bildirilmiş olduğun
dan bahsedilmektedir.

Hususî kanuna tevfikan nakle tâbi tutuldu
ğundan Encümence ya])ilacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
956 18- H I - 1940

K(lylerinin Evkafa aid bulunması sebebile 
Evkaf idaresinin her sene kiiyleri hasılâtının 
onda ü(;ünü müzayedeye çıkararak bunu mülte
zimlere verdiklerinden ve kendilerine mütevelli 
süsü veren ve mütegallibe geçinen bu mültezim
lerin keyfî muamelâtından ve kendilerini evle
rinden çıkarmak istediklerinden şikâyet etmekte
dirler.

Dahiliye vekâletinden alman cevâb<la :
Tddia olunan evlerin Evkafa aid olduğu ve 

mütevellisi bulunan şahsın müstediler hakkında 
açmış olduğu dava neticesinde evlerin tahliyesi
ne karar almış İmlunduğu ve hiç bir tehdid ve 
ta'zyika maruz kalmamış bulundukları Elâzığ vi
lâyetinin işarına atfen bildirilmektedir.

o l l  sayrlı Me<*lis karan mucibince tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

957 18 - III -1940



î l

Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası 
oturduklan yer ' _____________

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1157 1 Şahin Karataş. Karakolda komiser
1212 Akcami mahallesi Ta- ve polis tarafından' 

pon sokak 45 numara.i döğüldü^ü H. 
Eskişehir. ^

l>ir seyyar satıcıdan aldığı )>altosnnu elin
den almak istemeleri ü/erine \’erni('kten imtina 
ettiğinden karakola davetle «iöğüldüğünden şi
kâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletiniıı cevabında ;
Hadisenin müddeiumumiliğe v(*rildği b ild i

rilmektedir.
311 sayılı Meclis kararı ımi' ihince A-İMyeye

aid hâdise hakkında Encümence' tayini muame
leye mahal olmadığına karar verii^ii.

Karar No. Karar tarihi

18-İTİ - lîHO

732 j Tahsin Alanbay. 
764 ! Süleymanoğlu. 

i Karaaç köyünden 
Salihli.

Arazilerme yapılan 
müdahalenin fmeni.

880
918

Memed Gürel ve ar. 
Arabacı ustası. 
Yukan çar< ı̂da No. 
18 dükkânda. 
Çanakkale.

200 dc'karlık arazih'rine nahiye müdürüne gü
venen bir kaç mütecavi/. taraTından tiM-avüz i'dil- 
diğind(‘iı V(‘ hayvanatnn sürmek ve mi'yveleri 

gasbeylemek suretile mutazarrır edilmelerine rağ
men vaki şikâyetlerinin nazara alınmamasın
dan şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ;
Dileğin 2311 sayılı .Meclis kararı hükümleri 

haricinde kalmakla Vekâl(‘1çe yapılacak bir mu
amele (»İmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü ;
Hâdisenin şekli ve mahiyetine göre doğru

dan doği'uya adlî rnakamlarea takib ve tedkik \e 
i tahkik edilec(‘k olan bn diU'k ü/.erine 311 savılı
I  ̂ '

ikarara tevfikan Encümence bir nnıameh* ifasına 
I imkân olmadığına karar verildi 
I Karar No. Karar tarihi

959 1 8 - I I I -  1940

Göçmen oldukların
dan kendilerine ev 
yaptırılması hakkın

da.

Bulgaristan ve Romanyadan g(İQmen olarak 
geldiklerini ve her ne kadar birer arsa veril
miş ise de paralan olmadığı i(;in ev yaptırama
dıklarından bahsile diğer emsallerine olduğu gibi 
kendilerine de ev yaj)trrılarak vei’ilmesini iste- 
. inektedirler.

Sıhhat ve Î(^timaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

2510 sayıh kanunun 17 nci maddesi muhacir 
v(‘ mültecilere ev veya ev yeri verilmesini âmir 
()!ul) iskân tahsisatının azlığından dolayı bun- 
lai’a ev inşa ve itasına imkân görülemediği ve bu 
kanunî vecibenin kendilerine ev yeri verilmek
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A r z u h a l  v e r e n l e -  
rin  adı, sanı ve ! Arzuhal hııh'isası 
oturdukları 3'er

J036 I  

1086 !
Süijııü 
Kâzinı 
Müflü 
S. Kar

Pekcr.
Peker eşi. 
mahallesinde, 
a hisar.

S (̂ (»cMik anası ohhı 
ğuiKİaı». yardrm ya- 
pıhnası lıakkında.

1252 Avni Berker.
1312 Kürk(^ü-

haşi ıııahallfsi Kar- 
<>1 S. X(). 25.
Aksara V İstanbul.

E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

suretilo ila tdildifji v<î ayı’ica sanat hırına 
bir kısmına küçük birer .sermayti verildiği ve iatjo 
mevaddı tevzi kılınmif; olduğu bildirilmektedir.

Kanunun iludi'sine veya (‘\' yeri
verilmek icai) ettiğine ve müstediye ev yeri ve- 
rildiğiru^ ^öre kanuna muhalif bir muanieUiye 
maruz kalmadıklarnıdan dileklerinin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9(30. .18 - m  - 1940

8 (,5 )(nik anası olduğuııdaıı \'e l'akii-likleri 
seyrile yavrularına Inıkamadıklarından bahisle 
Sıhhat ve letimaî muavenet vekilh'tine müraeaat 
ettiklerini, l'akat biı- yardım ^^örmediklerinden 
küçük yavrularının hayathırının tehlikeye ii'îr- 
diğini beyaıda yai'dım istemektedir.

Sılıhat v(‘ İçtimaî muav(‘nct vekâh*îinin eeva- 
bında :

Müstedinin kocası tarafından 1935 senesinde 
vaki müracaat üzerine çocuklara aid vesaikin gön
derilmesinin kendilerine bildirildiğini ve gelen 
vesikalarla işleri tekemmül ettirilerek 1936 eedve- 
line idhal edildiklerini ve tahsisatın azlığı sebe- 
bile bu gibilerin sıraya konulduğunu ve halen
1933 vsenesinde müracaat edenlerin mükâfatlan 

tevzi edilmiş olmakla sıra gelince mükâfatlarının 
verileceğinin kendilerine tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
! verildi.

Karar No. Karar tarihi

961 18- I I I -1940

ücretli geçen hizmet 
müddetleriîiin <lc te- 
kaüdlük hesain.ıa ka
tılması H.

İstanbul belediyesinde maaşlı zabita memuru 
iken bilâhare ücrete tahvil ve daha sonra da 
Devlet zabitası kadrosuna alınarak Emniyeti 
umumiyede çalıştığından ve polis kanunu muci
bince tahdidi sinne tâbi tutularak tazminat veri- 
lib alâkasının kesildiğinden bahsile ücretle çalış
tığı müddetin tekaüdiüğünde hesaba katılmasına 
mâni olan Divanı muhasebat karan ve bunun 
mesnedi olan 185 numaralı tefsir kararının bir 
kere daha tedkikile teşkilât sebebile maaştan üc
rete tahvil edilen zabıta memurlarının ücretli hiz-
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T. Arzuhal vereisİL'- 
s o rin adı, sanı ve Aızuiıal hulâsası Knci'uneıı kararı ve ııe sebebdeiı voı ihliği

oturdııkUuı ver

431
455

Metıu'il l>a\ f;ik  vo ar. 
Ansui' köyü. 
HCkimhun.

Kr.y
:ıİ 11!
H.

tıgallüb 
i‘!:ı \;!-;;!(liklarr

464 ! Fehmi Sağmal.
488 ' Ahmedoğkı.

Elâzığdan naklolu- 
' nau oşhasdan, 

Nasrettin, nıahallc- 
siiKİe. 
j\kşehir.

met müddetlerinin de tekaüdlükleriııde hesaba ka- 
tdmasmı istemektedir.

Taleb edilen husus yeni bir kanun teküfi ma
hiyetinde olmakla Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

962 18 - III - 1940

Kanurıeıı verilmesi 
lâzım olan iaş(* ve ev 
kiraS'! bedeli ve ril- 
iiu ‘s i İT.

Köylerinde mütegallibo olarak yaşayan bazı 
kimselerin nizamsız ve kanunsuz hareketlerinden 
şikâyetle her türlü entrikaları çevirerek daima 
muhtar seçilen bu adamların nüfuz ve tagallüb- 
l'Crine nihayet verd.irilmesini istemektedirler. 

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Yapılan ihbar ve şikâyetin ihtiyar meclisi 

intihabını kazanamamaktan mütevellid inkisar
dan ileri geldiği ve intihabatın usul ve mevzua
ta muvafık yapddığı ve halkm hiç bir suretle zu
lüm ve itisafa maruz bulunmadığı, ancak mulı- 
tann sonradan vukua getirdiği zimmet ve suiis
timal dülayısile Adliyeye tevdi edilmiş olduğu 

bildirilmektedir.
İhtiyar heyeti seçimine vaki itirazın salahi

yetli mercilere yapılması iktiza etmekle beraber 
muhtarın suiistimali sebebile Adliyeye tevdi edil
miş olduğu anlaşılmakla encümence tayini mua
meleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

963 18 - III  - 1940

Hiç bir kabahati olmadığı halde memleketin
den uzaklaştırıldığım ve 2510 saydı kanun muci
bince iaşe masrafı ve ev kirası verilmesi lâzım ol
duğu halde Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâle
tince yalnız ev yeri ve toprak verilebileceği beyan 
edilmekte olduğundan bahsile halen almakta ol
duğu vekâlet emri maaşile geçinemediğinden em- 
.sallcriıif olduğu uihj koıulisim- (l(> kaıııiiii 
hakların \('iilni(\>;ini islcıucktcdir.

.Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan (‘(!vai)du;

Esasen memur olub her ay 14 lira 70 kuruş 
maaş almakta olan ve Akşeliire kendi arzusile 
njvkledilmiş bulunan arzuhal sahibini iaşe ve ibate
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678

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden veı ildi^i
oturdukları yeı-

D î i v u f l .

.\iar;ın f̂()Z.
N’ezil:* k;ıznsınıı\ Ş ih - 
l;iı' ınfihnlIcsijKİe!).
< - aziatıtol).

\ ' ; ' ' i i n ' a h i i ) a t ' .  X a f i x  

'I’ünii: i’uiHMi.
K it ir lc i-  ınnhallesiıı- 
<le.
.Aialiyo süvai'i eski
l a l ı s i l d a r f .

rîcı-cdi-.

Tt'kaiid. nıaasi: bajj- 
la ınııası lıakkında.

yardımları yapılması muvafık görülmediği ve ay
rıca ev yaptırılmasına iskân tahsisatı müsaid bu
lunmadığından 2510 sayılı kanunun 17 nei mad
desi mucibince kendisine yalnız ev yeri ve toprak 
verilmesinin Konya valiliğine yazıldığı işar olun
maktadır. Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

'Karar No. Karar tarihi

964 18- I I I -1940

9 5  h a n e  v e  4 5  n ü  H ı ş 

l a n  i h a r c i  N i l n ı a n  k ö -  

y i i ; i ( ’ v a k i  ı n ü s e l l a l ı  

i ' i i i ( ! a h a l e  l ı ak l <n ' . ık ı .

Birecikli Şıh EfcndioğIn namile meşhur 
Hasib ve kardeşi Kdibin baslarına topladıkları 
avench'rile, Fransızların bu menatıkı işgalleri sı
rasında cesaret alarak müsellehan köylerini ınu- 
hasara ederek köylünün mulıaceretinc sebebiyet 
verdiklerini ve arazilerini gasbetliklerini bundan 
dolayı mahallî kaymakam ve valiv(‘ şikayette bu
lunmuşlarsa da hi(* ]>ii' ıietiee hâsıl olmadığını ve 
müte(;avizlerin bir haklan varsa ınahkenK'ye mü
racaat ettirilmeleri iktiza ederken bunun da ya- 
prlmadığıiH ve köy halkıtnn halen şurada burada 
muhacir halindi' bulunduğundan bahsih' hakkın 
ve adaletin v(> kanunların koTMinmasını istemek
tedirler.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta : 
Yapılan tahkikata nazaran müstedinin iddia 

hırının «rayri varid olduğu ve ellerin<ie resmî ta 
pu senedi bulunan ölü TTasib vereseleri hakkında 
idareten bir şey yapılamıyacağı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Adlî makamlara aid olan hâ
dise hakkında encümence tayini muameleye imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

965 18- I I I -1940

On sekiz yıllık hizmetine mukabil t(>kaüd ma
aşı bağlanması veyahud maa.şlarından kesilen te- 
kaüd aidatının iadesi talebinin vekâletçe ve Dev
let Şûrasından reddedilmesinden şikâyet etmek
tedir.

Maliye vekaletinin cevabında :
Mumaileyhin hizmet müddetinitı 25 seneden 

az ( İması .sebebile tekaüd maa.şı bağlanmasına ve 
maaşlarından evvelce kesilmiş olan aidatın iade-
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Arzuhal verenle- ■ 
rin adı, sam ve Arzuhal h u l â s a s ı  S Encümen kararı ve ne sebebden verilchı;ı 
oturdukları yer  ̂  • 

I sine kfijıunî imkân grn-iilt ıne(lij!*i anciik t(Miımuz 
‘ 1940 tarihinde 65 j^aşını dolduracağından bu yaşı 
i doldurduktan sonra 1683 sayılı kanunun 26 ncı 
1 maddesi mucibince tekaüdiüğünün yapılabileceği 

bildirilmektedir.
803 sayılı Meclis karan mucibince cncümence 

tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

-  8 -

966 18 - I I I . 1940
i ' ;

831 llüs<>yiıı Avni. Tokfiüdiyt- veya ik- tzmir postanesinde müstahdem iken işgal üze-
79f7‘ K'îizazoj>lu. raıniyc verilmesi H. rine açıkta kaldığım hizmet müddetinin 25 seneye

Tü<cjn'daıı (îiHlli. yakın olmasına rağmen ne tekaüdiye ve ne <le
îliise\ ;n rialil). tazminat verilmemiş olduğunu beyanla ya teka-
MM-ht'lci vasıl,'isile. üdlüğünün yapılmasını v(>ya maaşından kesilmiş

olan aidatı tekaüdiyenin iadesini istemektedir. 
Münakalât vekâletinin cevabında :
Müstedi 1936 senesinde 65 yaşrnı ikmal etmiş 

olduğundan 2324 sayılı kanuna tevfikan yapdan 
ve îf*ı*a Yekilh'ri Heyetinin 2/376 numara ve
5 - TV - 1934 tarihli kararile kabul erlileri nizam
namede yazılı şaı*tlar dair('sinde memleketimiz ha
ricinde oturacağını tovsik i'ttiği takdirde tarih 
müracaatım takib eden ay başından itibaren 1683 
sayıİT kanunun 26 ncı maddesi mucibince tekaüde 
şevki mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Evvelemirde mensubu bulunduğu idareye 
taleb edilen v(^aikh‘ müracaat etnır-si iktiza ettiği 
anlaşılmakla dileği hakkında encümence yayııla- 
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

967 18- I I I -1040

1099 Fa ik  Kiie)ci(»ğh!. Harcırah verilmediği. îşten el çektirilerek vekâlet emrine alındığını 
1152 fğ  <-:'’i ı i i  civarında hakkında ve bilâhare mahkemede beraet ettiğini ve kanu-

l'o;«)ğı-a iVı 11 ast on un harcırahının tesviyesi için vaki müracaatına;
( 'ik ıııa z sokakta No. Dahiliye vekâletinin 829 numaralı kanunu yan-
H. hŞ tefsir ile altı ay zarfında müracaat edilnıe-
Kemer nahiyesi eski seböbile bu hakkın verilemiyeceği biMiril-

nüdürü. için hakkının korunmasını istemektedir.
.\(i;ıııa. Dahiliye vekâletinden gelen cevabda :

829 sayılı kanunun birinci maddesindeki (ta- 
i rihi tekaüd ve infisallerinden itibaren) kaydinin 

mutlak ve sarih hükmüne tevfikan muayyen olan 
müddet zarfında bir taleb ve müracaatta bulun-
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661 Mustafa Taşar. 
Celiloğlu.
Konak mahallesin
den .

Belediye ve vilâyet
çe hakkında gösteri
len kanunsuz muame
leler hakkında.

Burdur.

4991
5341

Memed önder.
Bürhanoğullanndan
Seyidoğlu.
Karakurt mahallo- 
sinde.

: Mâliyece kendisinden 
fazla alınan paranın 
iadesi hakkında.

Konya.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e ü  y e r î l d i f t "

mayan müddeinin dileğinin yerine getirilemediği 
bildirilmektedir.

Esasen İdarî bir dava mevzuu olan hâdise 
hakkında İdarî kaza yoluna müracaat icab eder
ken Meclise müracaat edildiği anlaşılmakla En
cümence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

968 18 - III -1940

Yaptırmak istediği inşaata Burdur belediye
since evvelâ müsaade edilmişken bilâhare bundan 
sarfı nazar olunmuş ve vilâyet ve Dahiliye ve
kâletine vaki müracaatlarına vaktinde cevab ve
rilmediğinden ve Devlet şûrasına vaki müracaa
tının da bir türlü neticelendlrilmediğinden şik- 
kâyct etmekte kanunî haklarının siyanetini iste
mektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda :
Mevzubahs hakkında müstedinin belediye ve 

vilâyet aleyhine Devlet şûrasına dava açtığı da
vanın henüz neticelenmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :
Hâdise hakkında İdarî kaza yoluna müracaat 

edilmiş olmakla Encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

969 18-111-1940*
_____:___

Millî mücadclo bidayetinde ordunun un 'müte
ahhidi olan Konya mebusu Mustafa Ulusana ke
fil olduğunu ve mahkeme ilâmile borcuna mukabil 
bütün emlâk ve emvaline haciz konularak borcun 
tahsil edildiğini ve fakat haciz muamelesinden 
evvel birriza nakden tesviye ettiği mebaliğin de 
mahkemeco tahsiline karar verilmiş olduğundan 
iki defa kendisinden tahsil edilen paranın turuku 
adiyei kanuniye ile iadesine imkân bulunmadı
ğından Mccliscc ya bu paranm veyahud haczedi
lerek Hazine uhdesine geçen evinin iadesine ka
rar verilmesin! istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda;
Konya defterdarlığının bu hususa müteallik 

yazılarile vekâlette mcvcud dosyanın tedkiki ne-
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]ü^i' Memrüeat fth- 
rikofli anekundeOi

Hlusano. ver^ilennin 
indirilmesi, hakkmdai.

Cemil Aldemir. 
4974 llayvan sağlığı 

mnru.
Orarzan - Sîird.

me-

ticesi gerek kefilin ve gerekse medyunun daha 
borçlan olduğu görülmekle bu hususta defter
darlığa direktifler verildiği bildirilmektedir, 

tş düşünüldü:
Dilekçede tasvir edilen vaziyetin tahkik ve 

tesbiti yine mehakime aid bir iş olub bunun encü
mence tedkik ve karara rabtına mesağ ve imkân 
olmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

970 18.III-1940Î

.Ç eldikle idarei maişet ettikleri ve senede 
hör birerlerinin 80-90 lira kazanç vergisi verdik
leri halde-on binlerle lira sermaye sahibi, tüccar 
ve esnaflardan bir kısmınm senede 30 - 40 lira ka
zanç vergisi vermek suretile kendileri mağdur 
edildiklerinden kazanç vergilerinin tenzilini iste
mektedirler.

Maliye vekâletinden alman cevabda:
Kazanç, buhran ve muvazene vergileri kanu

nu ahkâmı ile kabul edilmiş muafiyetlerin tevsi 
ve teşmiline veya vergi nisbetlerinin tadiline im
kân olmadığı bildirilmekle encümence de tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

971 18 - III -1940

Nahiye müdürlüğüne 
tayini için vaki mü
racaatına Dahiliye 
vekâlietince bir cevab 
verflinediğf bidckmâtt.

Orta tahsili bulunduğundan nahiye müdür
lüğüne tayini hakkmdaki talebine hiç bir ce- 
veb verilmjemiş bulunduğundan şikâyet etmek» 
tedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevabta:
Süı*d vilâyetile* eereyen eden muhaberer-neti

cesinde mumaileyhin eslâ müracaatının^ nahiye 
müdürlüklerinde münhalât olmadığından yerine 
getirilememesi itibarile evrakı müsbitelerinin 
kendisine iade edilmiş ve nahiye müdürlerinin 
tayin salâhiyeti valilere aid bulunduğundan 
müstedinin çalışmak istediği vilâyetlere müra
caat etmesi lüzumunun kendisine bildirilmiş 
okluğu ve yapılan muamelede kanuna aykırı bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

972 18 - III  - 1940
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^ 5  i Süleyman 'Sami öz- 
"İto" I güneş.

Dava vekili.
•airerek.

Memuriyete tayin ; 
edilmesi ve mftfcteseb 1 

haMarmm iadesi hak- i
I

kmda.
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Tekaü<llük müddetini ikmal edinceye kadar 
bir memuriyete 1 ayini veyahud on beij seneden 
fazla memuriyet ifa etmiş olduğundan mükte- 
sel) haklarının iadesini istemektedir.

Adliye vekâletinden alman cevabda;
Mumaileyhin Haçın müstantıkı iken bilâ me

zuniyet vazifesinden ayrılması üzerine azledil- 
diğiııi, bilâhara vaki talebi üzerine intihab «n- 
cümenince cevazı istihdam karan veKİlmiş ise 
de 2556 sayılı hâkimler kanununun .muvakkat 
maddesine göre hukuk fakültesinden mezun ol
madığı için hâkim sınıfında bulunan sorgu hâ
kimliğine tayinine imkân olmadığı ve birinci 
mertebe memurların tayinleri de Adliye encü
menlerinin salâhiyetleri cümlesinden bulundu
ğundan yapılacak muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Kanunen haiz olduğu vasıflara göre bir me
muriyete tayini Hükümete aid bir mesele oldu
ğundan tayini muameleye ma'hal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

973 18 - HJ - 1940

JS35 Abdullah iDede. 
İP- T. T. Sabık 

JoAkıcıaı. 
■EjaoiüMn.

:iiat
Malûlen ^ ^ ü d  «dil- 
jafisi Jıakknuta.

Eline bir telgraf dir£^ düşerek ^»raland^ğm- 
dan ve tedaviyi jnüteakib vasüeye almması ic ^  
ederken tahdidi sinnetâbi ıİHilıdarak «n sekiz se
nelik hizmetine mukabil idareden uz^Eİaştınldı- 
ğmdan hakkının ziyama meydan vierilmenıefii için 
malûlen tekaüd edilmesini veyahud emsalleri gibi 
tekaüd müddetini dolduruncaya kadar tekrar is- 
tihdammm teminini istemektedir. Münakalât 
vekâletinden alman cevabda :

55 yaşmı doldurmuş olan bu gibilerin tahdidi 
sinne tâbi tutulması 2772 sayılı kanunun 20 nci 
maddesinde yazılı beş senelik temdidi istihdam 
müddetini geçirmiş bulunduğu için müstedinin 
yeniden memuriyete ahnmasma imkân bulunma
dığı ve malûliyeti hakkında resmî bir rapor ve 
vesika ibraz edemediğinden bu dileğinin de yerine 
getirilemediği bildirilmektedir.
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202
‘212

i M. Şerif Süar. 
i Hükümet, civannda 
j arzuhalci Hakkı 0er- 
1 çek evinde.

Çarıkın.

Haksız yere kominist- 
likle itham «dildiği 
hakkında.

1043
1093

Emine Oronoz. 
Harbiye civan Kızıl- 
yokuş Yorgancı Ah- 
mcd Ağanm evi 
No. 2 
Ankara.

Sofya Türk konsolos
luğuna teslim ettiği 
serveti hakkında.

Esasen idarî bir dava mevzuu olan hâdise 
hakkında Encümence yapılacak muamele ol
madığına karaı* verildi.

Karar No. Karar tarihi

974 18- I I I -1940

13 sene evvel Gaziantebte bulunduğu esnada 
hududu millî haricine kaçan bir kaç şahsın 
hakkında vaki ihbaratı üzerine Bumlar tarafın
dan komünistlik isnad edilerek o zamandanberi 
bu ağır suçun ithamı altında yaşadığım beyanla 
böyle bir nankörlük etmediğini ve memlekete hiz
meti sebketmiş bir subay bulunduğunu iddia ile 
memuriyet hukukunun iadesini istemektedir. 

Dahiliye vekâletinden alman cevabda : 
Mumaileyh hakkında vekâletçe ittihaz edil

miş bir karar olmadığı bildirilmektedir.
İş düşünüldü : Müstedinin koministliği hak

kında Dahiliye vekâletince bir kayid olmadığına 
ve dilekçesinde bir mahkeme karanndan 
bahsedilmediğine göre mevzu üzerinde bir karar 
ittihazına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

975 18- I I I -1940

Sofya konsolosluğuna dört milyori iki yüz bin 
leva ile 28 parça ziynetini teslim ederek üç çocu
ğu ile ana vatana geldiğini ve Türk tabiiyetinde 
olduğu için tekrar Bulgaristana anasınm yanına 
gidib Bankadaki paralarını alamaidığım ve bura
da sefalet içinde kaldıklarım ve çocuklarını oku- 
tamadığını beyanla hiç olmazsa şimdilik barınmak 
için bir ev verilmesini istemektedir.

Hariciye vekâletinden alınan cevabda :
Sofya konsolosluğumuza teslim edildiği iddia 

olunan para ve ziynet eşyası hakkında Adliye, 
Maliye ve Hariciye vekâletlerinden memur edilen 
zevattan mürekkeb bir heyetle yaptırılan tahkikat 
neticesinde vaki iddiamn varid olmadığımn anla
şıldığı bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

976 18 .m ^ 940



- ı s -

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a m  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

Haşan Çınar.
Tansa köyünden E- 
minoğlu.
Eski Boyabad mesa
ha mcmuriL 
Ayancık.

A r z u h a l  h u l â s a s ı Encümen karan ve ne scbcbden verildiği

I Vazifeye tayin edil- 
I  mediği hakkmda.

478
502

Bekir Erol ve Nedim 
Ahtan.
Emekli yüzbaşı. 
Erzincan.

Eski mütekaidlerin 
terfihi hakkmda.

897 îhsan Yıldırım. 70 
936 i piyade alayı ûs- 

i teğmen.
Edime.

Himaye edilmesi hak
kmda.

832
~870

Memed Bedevi. 
Tahtakale üzunçar- 
şide No. 246 dük
kânda, 
tstanbul.

Vereceği izahat ve 
malûmatm dinlenme
si.

Orman umum müdürlüğünce hakkmda mütte- 
haz tasfiye kararmın refine Devlet şûrasmca ka
rar verilmiş ise de müdüriyetçe bir vazifeye ta
yin edilmediğinden şikâyet edilmektedir.

Yapdan tedkikatta :
Mumaileyhin Sivas üçüncü sınıf orman me

saha memurluğuna tayin edildiği anlaşılmakla 
keyfiyetin kendisine tebiğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

977 18- I I I -1940

Eski tekaüd kanunu ile tekaüd edildikleri 
için geçim zorluğunda kaldıklannı ve bütçede 
mühim tasarrufat olduğundan bahsile terfihleri
ni istemektedirler.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rild i

Karar No. Karar tarihi

978 18- m -1940

Cümhuriyete, Devlete, Orduya ihanet edenle
rin korunduğu mücadelesinde çok yalnız olduğu
nu beyanla yardım edilmesini istemektedir.

Dilekten maksad anlaşılamadığından tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

979 18- U I - 1940

Milletin ve bu arada kendisinin bir çok hakla- 
nnm  zıyaa uğradığmdan ve büyük makamlara 
vaki müracaatları üzerine ifadesine müracaat 
edilmiş ise de sui muamele gördüğünden ifade 
vermediğini ve vereceği izahat ve malûmatın mah
rem olması sebebile dinlenmesini beyan etmekte
dir.

Müstodinîn dilekçesinde açık bir mesele ve 
vâzih bir dilekten bahsedilmemiş olduğundan ta
yini muameleye Tnahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

980 18.m -1940



u

A r z u h a l  v e r e n l e -  
r i n  a d ı ,  s a m  v e  

o ^ r d u k l a n  y e r

.Osman Osaean. 
İnhisarlar dairesi «o- 
kak 5 
Bdkijeiur.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Hidematı vataniye 
tertibinden yardım 
yapılması hakkında.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Millî mücadelede mesbuk .iâzmetlflacine ye k 
len iakir bulunmasına binaen hidematı vataniye- 
den muavenet verilmesini istemektedir.

Hidematı vataniye tertibinden<bir maaş;bağ
lanmasına dair Encümende karar «ittihazına oti- 
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

983 18- I I I -1940

758
m

Sabri Güldaml*^. 
Tuzekken mahalle- 
sinde Birecik eski 
posta memuru. XÜ- 
yarbakırh.
Urfa.

Kanunsuz olarak açı
ğa çjkanl(UjgUıakkın- 
da.

Birecik posta memuru iken 65 bin lira ka- 
j}iran müdürünün bu haı:eketine iştirak etmedi
ğinden aczine Jsanaat edildiğinden ye as^ğa 
rıidığından bahsile mağduriyetinin .devamına mâ
ni olunmasını istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında; sabit olan 
aczine binaen memurin kanununun muvakkat bi
rinci maddesi hükmüne tevfikan tasfiyeye tâbi 
tutulduğu ve bu karar aleyhine Devlet şûrasına 
vaki müracaati üzerine hakkında yapılan muame
le de kanunsuzluk görülmediğinden davasının 
Tcddedilmiş olduğu ye tekaüdiyesinin Diyarba- 
kırdan tesviye edilmek üzere evrakının Düyunu 
muntazama müdürlüğüne gönderildiği bildiril
mektedir^

803 sayılı Meclis karan mucibince muamele 
tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

982 18- m -1940

i £22 iilustaia Jfcülüok. Cmsuun .mütebaki 
y ; iBiUıktoı. ,,kısmım İmrak yeya
id&nısaaoglp. J&onguldak cezaevin-
v Biaıe ;de hakkın

da.

Katil suçundan on..«ene jaltı aya .mahkum edi
lerek bunun altı senesini hüsnühal üe p̂egirmiş ol
duğundan tmrali veya Zonguldak cezaevlerine 
sevkedilmek suretile aile ocağma çabuk dönmesi
nin teminini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında Arzuhal sahi
binin Zonguldak maden cezaevine nakledilmiş ol
duğu bildirilmekle Encümence yapılacak başka 
muamele olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

993 18 - III - 1940



A r z u h a l  v e r e r d e -  
ım  a  d ı ^  s a m  v e  

o ü i M u k l a n  y e r

>■t i
A r z o h a L  ı m i â s a s ı  Î J ı i f i ü r i K ^ n  ka j  a ı  ı  ve u e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

62d i Nazif Ttoah;
65€ Sıhhat müdürlüğü'

kâtibletmden.
İstanbul.

Ifi&âır edUmesi hak* 
kmdk

Cavid Çavuş Kahra
man Euloğlu. 
Pınarbaşı köyündttı. 
Mtidumu.

Mahkeme zabıt kâtir- 
binin, müddeiumumi
nin şikâyetlerini din
lemedikleri hakkında.

Bulgaristanda verdiği nutuklarla ve yaptığı 
propagandalarla bir milyon BulgaristanlI Türkâf 
ana vatana hicrete teşvik ettiğinden ve bu se- 
heble Bulgarların tazyikine uğramış ve firara 
mecbur kalmış oldüğundan hizmetine mükâfat ola* 
rak muhacirler ve mülteciler misiUû kendisinin 
iskân ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda :

Arzuhal sahibi pasaportla gelmiş vatandaş
lık kanununa tevfikan nüfusa tescil edilmiş ve 
göçmenlikle bir alâkası bulunmamış olmakla di
leğinin isafına kanunî imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

984 18- m -1940

Ali nammda bir şahsı yaralama suçundan 
mahkûm edildiğinden ve hâdiseyi görmeyen kim
selerin ehli vukuf yapılması sebebile mahkûm 
edilmiş bulunduğundan ve zabıt kâtibi Ziyadan 
kararın okunmasını ve bir suretinin verilmesi
ni istediği halde okunmadığından ve verilmedik 
ğinden vaki şikâyeti üzerine ve Abaca f Osmazr’ 
hakkmda. müddeiumumilikçe bir şey yapılma.^ 
dığından şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinden alman cevabda :
Şikâyetlerine dair delil ibraz edemeyen müş

tekinin yaralama suçundan dolayı takibat ve du
ruşma sonunda bir sene iki ay hapse mahkûm edil
diği ve hakkındaki ilâm temyizce tasdik edildi
ği ve tashihi karar talebinin başmüddeiumumi- 
likçe varid görülmediği ve vaki şikâyetlerinden 
dolayı tahkik izni verilmesine mahal olmadığı bil
dirilmiştir.

İş düşünüldü :
Mahkemeye aid mesail hakkında Encümence 

liiyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

985 18.m -1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  n d ı ,  s a r n  v e  

o t ı ı r d u k l a ı ı  y e r

Lütfi Yolaçan.
8ivas • Erzurum hat
tı tamirat şubo baş
mühendisi 
Divriki.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Bursa belediyesinde 
çabştığı iki sene 7 ay 
müddetin tekaüdlü- 
ğünde hesaba dahil 
edilmediği hakkında.

1154 I Sedad Başer. 
1209! Ceza hâkimi.

' Ayvalık.

Kanuna aykırı olarak 
terfi ettirilmedi^ 
hakkında.

Encümen karan ve ne sebebdeû vorildiji

Bursa belediyesinde iki sene yedi ay hizmet 
ottİKİ ve bu müddet zarfuıda teka'ad aidart;ı ver
dimi ve Meclisi Âlice müttehaz 6 birinci kânun 
1934 tarihli tefsir kararında (hususî büt«;eler ta
birinde belediyeler dahildir) denilmiş olduğun
dan 1683 sayıh ka*nunun 66 ncı maddesi ahkâ
mından istifade ettirilmesi icab ettiği halde bu 
müddetin dahili hesab edilmediğinden ve bu 
hükmün yalnız İstanbul ve Ankara belediyele
rine çamil bulunduğu bildirildiğinden bahsile 
tefsir kararındaki belediyeler tabirinin bütün 
belediyelere şamil olub olmadığının tavzihini 
istemektedir.

İş düşünüldü:
Müstedinin şahsını alâkadar eden bu mevzu 

için kazaî mercilere müracaat etmesi iktiza 
edib Meclisin tefsir kararının tavzihi için Arzu
hal encümeninde tedkikat icrasına ve karar ve
rilmesine imkân olmadığından dileğimin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

986 18 - m  - 1940

Bilâ sebeb iki sene terfi ettirilmediğinden ve 
ayırma encümeninin muamelâtma karşı şikâyet 
mercii olmaması sebebile Meclisce tedkikat icra- 
sile kanuna mus;ayir ve keyfî olarak yakılan 
hareketten dolayı uğramış olduğu haksızlığın 
telâfisini istemektedir.

Yapılan tahkikatta: terfi vaziyeti müteaddid 
defalar Ayırma meclisinin tedkikından geçmiş 
ve vaki itirazları usulen kararlara bağlanarak 
kendisine tebliğ kılınmış olduğuna ve tedkik 
edilen vaziyete göre müstedinin bir haksızlığa 
maruz bırakılmadığı anlaşıldığından tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

987 18 - III  -1940
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A r z u l i a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

1060
“lllO

tbrahim Gözcü ve ar. 
Karaağaç köyünden. 
Bürhaniye.

Nabi özerdim, 
înhisar umum mü
dürlüğü umumî mu
hasebesinde tedkik 
kısmı 
2214 
İstanbul.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

D. Muhasebat ilâmile 
tahakkuk ettirilen ka
zanç vergisi cezası 
hakkında.

masa amin.

710 A. Fuad Balmumcu. 
742~ Muhabere

memuru açıkta.
' Hopa.

Mahkemece beraat et
tiği halde açık maaşı 
ve memuriyet veril
mediği hakkında.

Tehcir edildikleri 
halde muntazam su
rette iaşe edilmedik
leri hakkında.

E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

1931 senesi İzmir tütün inhisarı muhasibi iken 
miadında malsandığına teslim edilmeyen vergi 
tevkifatından dolayı hakkında kanuna muhalif 
olarak % 10 nisbctinde para cezası hükmolunma- 
sından ve ilâma bağlanan listede yazılı mebaliğ- 
den bazılarının tevkif ve irad tarihlerinin musar- 
rah bulunmadığı ve bu itibarla miadın geçirilmiş 
olduğunun sabit olmadığından bahsile işin ted- 
kikile hakkının sıyanetini istemektedir.

İş düşünüldü :
Ilâdiso hakkında Divanı muhasebatça ittihaz 

olunan kararın kazaî mahiyette bulunmasına ve 
bu karar aleyhine Divanı muhasebat kanununda 
yazılı şekil ve suret dairesinde itirazat yapıla
bileceğine binaen Divanı muhasebat ilâmının EW- 
cümenden tadilini isteyen müstcdinin dileği yerin
de görülmediğinden reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9S8 18 - III -1940

Şahsî bir iğbirar neticesi hakkında vukubu- 
lan bir ihbar üzerine mensub olduğu dairece bir 
gûna takibe uğramadığı halde C. Müddeiumumi- 
liğince takibe tâbi tutulmuş ve işinden menedil- 
diğini ve mahkemece hakkında verilen beraet ka

rarının Temyizce de tasdik edildiğini ve vukubulan 
müracaatine rağmen, açık maaşı verilmediği gibi 
ve vazifesine iade edilmediğinden şikâyet etmek
tedir.

Yapılan tedkikatta ; mumaileyhin Gümüşa- 
no P. T. T. müdürlüğü kalem memurluğuna ta
yin edildiği ve açık maaşlarının da verilmiş ol
duğu anlaşılmakla keyfiyetin alâkadara bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihf ’

989 18 - III  - 1940

Sebebsiz yere memleketlerinden uzaklaştırıl
dıklarından ve bakımsız ve iaşesiz bırakıldıkla
rından ve çiftçi oldukları halde çift hayvanı ve
rilmediğinden şikâyetle iaşelerinin muntazam 
yaptırılması hususunun teğminini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda:
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I Îİ

j Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve Arzuhal 
oturdukları yer i

hulâsası 1 Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

894

_81S

Hacı Bnrgu.
Çiftlik köyünde Er- 
zineamn Caferli kö
yünden.
Uzunköprü.

Mustafa 
ve ar.
Selimiye nahiyesinde 
Abdûlfettah camii 
imamı.
Milâs.

ev-önegeçen îki senedenberi
kaf idaresince ücret
lerinin verilmediği 
hakkmda.

Tunceli halkından olup nakilleri icra edilmiş 
olan dilek sahihlerine her türlü yardımm yapıl
dığı ve ev yeri verildiği ve kendilerinin her şeyi 
Hükümetten bekliyerek bir işe teşebbüs etme
dikleri ve yegâne gaye ve emellerinin memleket
lerine dönmek düşüncesi olması sebebile hilafı 
hakikat müracaatlarda bulundukları bildirilmek
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

îstanbulda fabrika
larda çalışmaya git
mesine müsaade edil
mesi hakkında.

990 18- I I I -1940

Kendisinin uzun seneler îstanbulda kösele 
fabrikalarında çalıştığından köyünde bulunduğu 
muvakkat zamanlarda eşkıya takiblerinde jan
darmaya kılavuzluk ettiğinden ve eşkiya- 
ya yataklık edenlerin elyevm köylerinde 
bırakıldığından ve buna rağmen suçsuz olarak 
tehcire tâbi tutulduğundan bahsile îstanbulda 
kösele fabrikalarında çalışmak üzere îstanbula 
gitmesine müsaade edilmesini istemektedir. 

Dahiliye.vekâletinin cevabında:
Mumaileyhin Heyeti Vekile kararile Trakyaya 

naklolunduğundan hakkmda yapılacak muamele 
olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Hususî kanununa tevfikan nakledilen müste- 

di hakkında encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

991 18- I I I -1940

Eskidenberi ücretleri Evkaf idaresince öden
diği halde iki senedenberi verilmeyen ücretlerinin 
tesviyesi için Evkaf umum müdürlüğüne vaki 
müracaatlarına müsbet veya menfi bir eevab ve
rilmediğinden şikâyet edilmektedir.

Evkaf umum müdyrlüğünden alman cevabda: 
îstihkaklannm tesviye edildiği bildirilmiş ol

makla Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

992 18.111.1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı .  Sânı v e  

o t u r d ı ı k l a r ı ^ y e r  

Arif Nwpi Vfc ar. 
Çöltik zürptondan. 
Maraş.

j
A r z u h a l  h u l â s a s ı  i E n e ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Eanunmız olarak re
sim abndığı hakkm-
<İAı>

Eski kanunun mevkii meriyette bulUndıiğlî 
zaman ekilmiş olan çeltik tarlaları hakfcmda 
ni kanun hükümlerinin tatbiki suretile rtıhsatna- 
me resmi olarak ağır bir para istenildiğinden şi
kâyet etmektedir.

Yapılan tedkikatta :
Arzuhal sahihlerinin mahkemeye de müra

caatla kendilerinden istenilen ruhsatiye resminin 
kaldırılmasına hüküm istihsal ettikleri anlaşıl
makla tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Kftrar No. Karar tarihi

993 18 - III -1940

726 i KâHd Ankan.
“758' I fsmfiîloğlu.

: Cuma mahallesinden. 
I Soma.

Belediyece keyfî bir 
şeküde aKsâsfflııî zap- 
tedildiği hakkında.

Sööıi belediyesince istimlâk muamelesi ya
pılmadan ve bedeli peşinen verilmeden arsası
nın zabtedilerek bir kısmının yola kalb ve bir kıs
mının da toprağının yol tesviyesinde kullanıldı
ğından kaymakamlığa, Vilâyete ve Öahîlîye ve
kâletine şikâyette bulunmuş ise de evrak üzerinde 
havaleden başka filî bir netice hâsıl olmadığından 
şikâyet edilmekte, kanunsuz icraatta bulunanlar 
hakkında takibatı kanuniyede bulunulmasını ve 
arsa bedelinin verdirilmesini ve zararlarının 
tazmin ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye vekletinden alman cevabda :
Yola isabet eden arsanın beher metresine 12,5 

kuruş kıymet takdir edilmek suretile istimlâkine 
belediyece karar verilmesi üzerine mahkemece ve
rilen hüküm mucibi ve belediye meclisi kara- 
rile adı geçen arsanın istimlâkinin tekarrür etti
ği Manisa vilâyetinin işarına atfen bildirilmek
tedir.

îş düşünüldü : Hâdise mahkemeye intikal et
tiğine göre kanunî yollardan takib edilib katği 
ilâma rabtedilmek suretile halli icab edecek olan 
bu iş hakkında Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarUÛ

m
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ea A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a  n  y e r

773 Nurettin Erdem ve 
806 arkadaşları.

Karakoçan kazasında. 
Karakoçan,

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Kaza merkezinin baş
ka yere nakledilme- 
mesi hakkında.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

iler türlü terakki ve inkişafa müsaid olan ka
za merkezinin 'başka bir mahalle kaldırılması te
şebbüsünden vazgeçilmesini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinden gelen eevabda : Şimdi
lik böyle bir teşebbüs olmadığı anlaşılmakla tayi
ni muameleye malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

995 18 - I II  -1940

Reis 
Giresun 

1, Sökmen

lil. 1̂1. 
Ordu

Kâtib
Samsun Bahkesir Bolu Bursa
M. Ulaş Feyzi Sözener Lûtfi Gören M, Fehmi Oerçeker

Çorum Gaziantcb Kırşehir Niğde
N, Kayaalp M. Şahin Dr. Y. Z. Somer N. Erem

Ordu Rize
Dr. Vehhi Demir R. Dinç

Samsun 
N. Fırat

Sinob 
î. Cemal Alış

Tokad 
M. Develi

Hatay 
B. 8. Kunt
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947
988"

971
foıs'

927
1014

1127
1182

A r z u l m l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
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Nadire Güzelcl. 
Kamberler mahalle
sinde Atpazarı ha
mam yanında No. 33 
Gemlik kazası Kum
la köyünden.
Bursa

A r z u l ı a l  h u l â s a s ı ; E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Millî mücadelede düş
man tarafından tah- 
rib edilen hanesi için 
tazminat verilmesi 
hakkında.

Nureddin Özkan. 
Halıcıoğlu Kumbara- 
ne caddesi No. 80 
İstanbul.

Malûlen tekaüd edil
mesi hakkında.

Celâl Akyıldız. 
İnkilâb mahallesi 
Taylan sokak No. 1 
Piyade binbaşısı. 
Ankara.

İstiklâl harbinde hanesinin düşman tarafın
dan tahrib edilmesi sobebile olbabdaki kanun mu
cibi idare heyetind(*n aldığı mazbata ile vc îjinı- 
diye kadar bu hakkını istihsal edeınediğinden 
ve Maliye vekâletine müracaat ettiği halde bu ka

nunun 2033 sayılı kanunla ilga edildiğinden tale
binin yerine getirilmesine imkân olmadığnın bil
dirildiğinden bahsile mevzubahs kanunun ma
kabline teşmil edilemiyeceği için hakkının veril
mesini istemektedir

Dileğinin kabulüne kanunî imkân bulunmadı
ğından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

99G 21 - III -1940

Bidayeten jandarma meslekine dahil olarak 
beş sene hizmetten sonra çavuşlukla terhis edil
miş ve harbi umumide yedek subay olarak hiz
met görmüş ve nihayet İstanbul Emniyet müdür
lüğü kadrosunda komiser olarak çalışmış ve bu 
mesleke girerken hiç bir arızai vücudiyesi bulun
mamış olduğu halde bilâhare kalb hastalığından 
dolayı ikramiye verilerek alâkası kesilmiştir.

Maluliyetin vazifede vaki olduğu iddiasile Da 
biliye rekfdeti aleyhine Devlet şûrasmda İdarî da
va açmış ise de bu davası reddedilmiş olduğun
dan hakkının Meclisce verilmesini istemektedir.

803 sayılı karar mucibince Devlet şûrası ka- 
rarlarmın encümence tadiline imkân olmadığın
dan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

997 21 - III -1940

400 sayılı kanundan 
istifadesinin teğmini 
hakkında.

Millî mücadelede bidaj^etten nihayete kadar 
hizmet etliğini ve bilhassa Ko(,'kiri isyanında 
on üç milis ile ifa ettiği hizmetlen dolayı 40U 
sayılı kanuııdmı istifade ettirilmesi için 6 hazi
ran 1938 taTihinde Millî Müdafaa vekâletine mü
racaat etmiş ise de kanımda mevzubahs tarihe 
kadar inhası vürud etmediğinden bu kanundan 
istifade edemiyeceğinin kendisine bildirildiğini 
ve bu cevab üzerine Askerî Temyiz mahkemesine 
müracaat etmiş ise de davasının reddedildiğini 
ve binnetice 400 sayılı kanundan istifade ettiri
lerek terfihinin teğminini istemektedir



o rin adt, sam ve | Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

400 sayıh kanun alıkâmına tevfikan verilen 
! kairarlar katî v(i niluıî olduğundan encümence di- 
i leğittin rcddi»e. karar verildi, 
j Karar Nt>. Karar tarihi

9sa
l034

Hüseyin Kaya. 
BüTÜkdere Çayrrba- 
şı kahveci Nuri ya- 
nrndâ.
Istanbul.

tsttinye 
tinde 
hakktsda

Dök şirke- 
iş̂  verilmesi

436a

T o n

124^

Müştak. Pusat.
Orta, mahalle yeni 
sokak No. 17/2 Tire
bolu. Tnalmıidiirii
OartuL

Açık maaşı verilmesi 
ve bir memuriyete 
tayiiLİ hakkında.

998 21 - III - 1940

îstinye Dök şirketinde bir sene iki ay çah^ığı 
halde tensikat yapılarak işine nihayet verildiğini 
sanatının armatörlük ve tentecilik olduğunu ve 
askerliğini Yavuz harb gemisinde yaptığını ve 
Denizyollarında iş aradığı halde bulamadığım 
beyanla altı nüfus ailesini geçindirmek için tek
rar eski işine alınmasının teğminini istemektedir.

Alâka'dar makamlara müracaat etmekte muh
tar olan dilek sahibinin dileği üzerine encümence 
tayini muameleye mahal olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

999 21 - III - 1940

Tirebolu kazası malmüdürü iken 1334 yılında 
tahtı muhakemeye alınarak 1341 yılında Trab
zon mahkemesince beraet ettiğini ve bunu müte- 
akib Maliye vekâletinden muhtelif tarihlerde mü- 
teaddid defalar memuriyet istediği halde işten 
el çektirildiği zaman malmüdürlerinin tayini ma
halline aid bulunduğundan vilâyete müracaat et
mesinin tebliğ edilmesi üzerine müteaddid vilâ
yetlere müracaat etmiş ise de memuriyet veril
mediğini ve hiç olmazsa on yedi senelik hizmetine 
binaen tasfiyeye tâbi tutularak tekaüd edilme
sini veya ikramiye verilmek suretile Devletle alâ
kasınla kesilmesini istediği halde buna da muvaf
fak olamadığını ve bumm üiserine Maliye vekâleti 
aleyhine Devlet şûrasma müracaat etmiş
se do davasının reddedildiğim beyanla işteıs el 
çektirildiği tarihten beraet tarihine kadar maaŞ' 

larının tesviyesile ya bir memuriyete tayin edil
mesini veyahud tekaüde sevk veya tazminat itası 
suretile alâkasımn kesilmesinin teğminini istemek
tedir^

Bu arzuhal Maliye vekâletine gönderilerek 
alman cevabda ; açık veya tekaüd maaşı tahsisi 
veya ikramiye itası ve memuriyete tayini ktyii-
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2818
2905

Enverî Türksoy 
arkadaşları.

ve 1683 sayılı kanunun 
6 ncı maddesindeki

lüğü müskirat ve tou- 
amelât şubesi âmiri. 
İzmir.

sene hizmet görmüş 
olmak kaydinin ken
dilerinden aranılma- 
ması hakkmda.

K i ic i i t u i ’iı k a ı - t i  ı \ c nt' >-el>obcU;ıı v ^ ^ rild iffî

t  yetinin şimdiye kadar bulunduğu hizmetlere aid 
' vesika ve bu vesaika müsteniden tanzim edilmesi 

lâzımgelen müddeti hizmetlerinin tedkikına mü
tevakkıf bulunduğu ve bu keyfiyetin tesbiti için 

I Trabzon defterdarlığına yazılmış olub alman ce- 
vabda buna mütedair bir kayde ve evraka tesa
düf edilemediğinden müddeti hizmet cedTelinin 
tanzimine imkân bulunmadığmm bildirildiği t» 
evvelce vekâlete verdiği arzuhale bağlı ve tas
diksiz hizmet cedveline nazaran 25 seneyi doldur
madığı için talebi üzerine tekaüd edilmeyeceği ve 
uzun müddet açıkta olub yaşının da ilericmiş ol
ması sebebile bir memuriyete tayini dileğinin de 
yerine getirilemediği ve şimdiye kadar bulundu
ğu memuriyetlere aid tasdikli vesaik gönderildiği 
takdirde açıkta bulunduğu müddete aid maaşlan 
hakkmda muktazi muamelenin yapılaeağınm ken
disine bildirilmiş bulunduğu işar kılmmaktadır.

Müstedinin dilekçesinde yazılı hususata vaki 
müracaati üzerine vekâletçe yukarıda yazılı ol
duğu şekilde ieab eden cevab kendisine verilmiş 
olmakla Encümence başkaca yapılacak muamele 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1000 21 - III -1940

On beş sene Devlet hizmetinde bulunduktaû 
sonra İnhisarlar idaresine geçmiş olan memurla* 
nn  1683 sayılı kanun mucibince tekaüde tâbi son 
memuriyetleri maaşı üzerinde tekaüd edilecekle
ri bu kanuna ek olan 3028 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı ise de 1683 sayılı kanunun
6 ncı maddesi nazara alındığı takdirde bu me
murlardan bir kısmının evvelce bulunduklan va
zifede iki sene tam olarak bulunmadıklarından 
bir evvelki maaş üzerinden tekaüd edilmeleri gi
bi bir vaziyet hâsıl olmakta bulunduğundan mağ
duriyetleri tezahür edeceği mütaleasile keyfiyetin 
tedkik ve tefsirini istemektedirler.

İş düşünüldü :
Hakkmda tatbik edilmiş bir muameleden şikâ

yet etmeyen ve istikbalde yapılacak bir muamele
nin şimdiden dileği veçhile yapılmasını teğmin 
kasdile tefsir talebinde bulunan müstedilerin şa-
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889 i Emin öztrak. : îcra kılman muhakc-
927 I Ceza evinde. Eşme hu- meşinde hatayı adlî 

! susî muhasebe vari- | olduğu hakkında, 
dat tahakkuk eski , 
memuru.
Eşme.

4407 I Bekir Mutlu ve ar. 
4644 Cebrailli köyünden. 

Keskin.

& 7 9  M. Çetin öztürk. 
”917”. Cezaevinde Aydm 

1 mahkemeleri eski baş- 
I kâtibi.
! AydnL

Köylerinin yerinden 
kaldırılmaması hak
kında.

îhtilâs suçu ile yapı
lan muhakemesinde 
hatayi adlî bulun
duğu.

yanı kabul görülmeyen bu dileğinin reddine ka* 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1001 21 - III -1940

verilen kara'rda 
A d livo  eîKîümc-

İrt ikâb  lıakkında
adlî liata })uUıııdnğııı idaıı işin 
ti ince tedk ik ın ı istemektedir.

Bu iş lıakkında merciine nıüracaa'Ua muhtar 
olduğundan encümence yapılacak nmaniele olma* 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1002 21 - III - 1940

Kırşehir ve havalisinde vukua gelen zelzele
den yıkılan köylerinin üç saat uzakta diğer bir 
kr>yl(‘. birleştirileceğini ve bu takdirde bağ, bah
çe ve tarlalarının bakımsız bırakılacağını be
yan ile ])u karardan vaz geçilmesini istemekte
dir.

Dahiliye vekâletinden ahnalı cevabi a:
1938 yılında vukua gelen zelzele sebebile müs- 

tedilerin yıkdan evlerinin kabili iskân bir hale ge
tirilerek köylerinin bulunduğu 3H*rde bırakılmış 
olduğu anlaşılmakla tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1003 21 - i n  - 1940

Üç şahsa aid satış parasını ihtilâs .suretile 
zimmetine gt'çirmekten ve vazifei memuriyetini 
suiistimalden ve ihmal ve terahi suçundan icra 
kılman muhakemesi neticesi beş sene on bir ay 
ve yirmi iki gün hapis cezasına mahkûm edi’miş 
ise de bu hususta tahkikatı noksan ya*pıldığmı ve 
mahkemece kanunî delillerin toplanmadığını 
Temyize vaki müracaatmın da fakrüha’l ilmüha
berinin alınmaması sebebile reddohmduğundan 
yapılan adlî hatalıın düzeltilmesini istemektedir.

Mahkemelere müteallik 311 sayılı Meclis ka
rarma tevfikan encümence yapılacak bir mua  ̂
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
1004 21 - III  - 1940
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Sıtkı Ozçelik.
M. M. V. Harbiye 
clairosi nakliyo şube
sinde önyüzbaşı. 
Ankara.

931
972~

1474
1541

942
983

986
1Ö3Ö

Nefi özmen. 
Muhasebe müdürü, 
tsparta.

Muhtar İbrahim Er.
Suduragı köyü muh- 
tan.
Karaman.

A r z u h a l  h u l â s a s ı ' E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Askerî temyiz mah
kemesince verilen ka
rarda hatayi adlî ol
duğu hakkında.

Divanı muhasebatça 
tazminine karar ve
rilen mebaliğden mu
af tutulması.

Ömer Lûtfi Aktaş. 
Geban kazasına bağlı 
Ağin nahiyesinde 
Muş eski vakıflar mü
dürü.
Elâzığ.

İkramiyesinin tama
men verilmediği hak
kında.

Köyleri ile îbrala kö
yü arasındaki smır 
ihtilâfı hakkında.

Nasbinin tashihi hakkındaki davası müddeti 
mürurundan dolayı Temyiz askerî mahkemesince 
reddedilmiş ve binnihaye iadei muhakeme yolile 
vaki müracaatı ilk önce kabul edilmişken Millî 
Müdafaa vekâletinin huzurile yapılan mürafaa- 
da bu dileğinin de reddine karar verilmiş ise de 
bu son karar adlî hataya müstenid bulunduğun
dan tadilini ve nasbinin tashihini istemektedir.

3410 numaralı kanun mucibince askerî tem
yiz mahkemesinin verdiği kararlar katği ve niha! 
olub bunların Encümence tadiline cevaz olmadı
ğından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1005 21- I I I -1940

Divanı muhasebatça kendisinden tazminen 
tahsiline karar verilen mebaliğden muaf tutul
masını istemektedir.

Usul ve kanuna tevfikan Divanca vsâdır olan 
ilâmatın infazı tabiî olduğundan Encümence ya
pılacak muaniele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1006 21 - III  -1940

Malûliyetinin heyeti sıhhiye raporile sabit 
olmasına binaen hizmet müddeti olan on bir se
nelik ikramiyesinn emsali gibi tamam olarak ve
rilmemesinden şikâyet edilmektedir.

İdarî bir davanın mevzuu olan mesele hakkın
da Devlet şûrasına müracaat edilmesi iktiza eder
ken bu kanun yolunun ihmalile Meclise müracaat 
edildiği anlaşıldığından tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1007 21- I I I -1940

Muhtarı bulunduğu köy ile îbrala köyü ara
sında yayla sının ihtilâfının halli için vaki mü
racaat üzerine usul noktasından yapılan noksan
lık yüzünden Devlet şûra^nca ittihaz, olunan ka-- 
rar, köyleri aleyhine çıkmış olduğundan dûzeltîl- 
mesi istenmektedir.

Devlet şûrası kararlan katği olup encümence
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■ başkaca muamele ifasına mahal f)lnıadiîrrna ka- 
j rar verildi.
! Karar No. Karar tarilıi

Ö91
1037*

Bekir Ekmen. 
Mahmudöğlu Malûl. 
Cedld mahallesinde. 
Niksar.

426
449

îskeıider Demirkol. 
Maliye eski tahakkuk 
Ş. memuru. 
Adapazan.

1008 21 -TTl - 1940

Malûliyet maaşının 
arttırılması.

Harbi umumide bir bacasını kaybettni.ş ol
makla malulen tekaüd edilerek ü(; ayda 60 lira 
maaş almakta ise de bilâhare kollarına ve elle
rine arız olan fel(j sebebile ealışamadı^ından 
ve 60 lira ile üç ay ailesini s:eeindirmek de müm
kün olmadığından bu haline merhameten maa
şının arttırılmasını istemektedir.

Bu dilek hakkında tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1009 21 - m  - 1940

Kanunsuz olarak te
kaüde sevkedildiğ) 
hakkında.

Bir Maliye müfettişi ınarif(‘tile işten el *̂ek- 
tirilerek mahkemeye tevdi edildiğiıub'n \ e isna'l 

I olunan suelarm bir kısmından borael vr biv kıs
mından da müerimiyetine karar veı*ilmiş is«> de 

I temyizen tedkikı sırasında neşredilen 1’330 saydı 
j kanun înucibinee aften i.stifade ettiğinden ve 
I müterakim maaşlarının verilmesi iein vaki mü- 
j raeaatına karşı vekâlet emrine alınınış olduğun- 
I dan bahsile yalnız vekâlet emri maaşı verildiğin

den ve 2919 sayılı kanunim neü maddesi mu
cibince mecburî tekaüd ve tasfiyeye tâbi tutul
duğundan şikâyet etmektedir.

Yapılan tedkikatta:
thtilâs sııçu ile mahkemeye verilen nnımailey- 

hin isnad olunan suçlardan bir kısmından bera- 
et ve bir kısmından da müerimiyetine karar ve
rilerek af kanunundan istifade ettiği ve vekâlet 
emrine alınarak vekâlet emri nıaai ı̂ veı-ildifri ve 
2919 sayılı kanunun bahşettiği salâhiyetle 1683 
sayılı kanun hükmüne tevfikan hizmet müdde
tine gröre ikramiye verilmek suretile memurivet- 
ten alâkasının kesildiği ve bu sebeble Devlet 
şûrasına müracaatta bulunduğu anlaşılmış ol
makla 803 sayılı Meclis kararı mucibince tayini 
muameleye mahal olmadığına karar, verildi.

Karar No. Karar tarihi

1010 21 - III  -1940
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Mustafa Yılmaz. 
Askerî fırıııııula (jalı- 
şan I)(‘iıizlili. 
Malatya.

Arzuhal hulâsası i E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Fabrikatör Hamdi 
Alideki alacağı hak
kında.

Ömer Fevzi Gürbüz, 
Ayazma mahallesin
de. Gümrük müdü
riyeti eski muayene 
memuru.
Kemah

Noksan tahsis edilen 
tekaüd maaşının dü
zeltilmesi hakkında.

Tayyıp Aradıcı. 
Mudan köyünde otu
ran Maslub Faki Ha- 
sanoğlu 
Geni;.

İsyan sebobile hük- 
molunan tazminattan 
affi.

Çalıştığı fabrikadaki ücretinin verilmemesin
den mütevellid açtığı davada fabrikatör müddei* 
aleyh, yemin etmiş olduğundan gerek amme hu
kukunun ve gerek şahsî hukukunun muhafazası
nı istemektedir.

Tayini muameleye, mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1011 21 - III - 1940

35 sene hizmetten sonra vazifeden mütevellid 
ikinci dereceden malûlen tekaüde sevkedildiğini 
ve ancak maaşınm hesabında 13 sene Devlet me
muriyeti olmadığı ileri sürülerek müddeti hizme
tinin 22 sene hesab edildiğini, halbuki 13 sene 
% 5 aidat ve tekaüdiye verdiğini ve bunların 
bilhesab kendisine iade edilmemiş bulunduğunu 
vo ikinci dereceden malûlen tekaüd edilmiş ise de 
kendisine ikramiye verilmediğini beyan ile yapı
lan haksız muameleden şikâyet etmektedir.

Tasvir edilen iddiaya göre isaf edilmeyen di
leğinin kanunî olduğunda musir bulunduğu su
rette İdarî kaza yolu ile hakkını arayabileceğin
den Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1012 21 - 111 - 1940

Şeyh Said isyanında mülga Gen<̂  vilâyetinde 
Ziraat bankasının usat tarafından yağma edil
mesi neticesi annesi aleyhine giyaben hükmolu- 
nan 1855 liraya mukabil emvali menkulesi satı
larak bir kısmı tesviye edilmiş ve gayrimenkülle
rin den on parça tarlaları banka uhdesine icraen 
verilmiş ise de faizlerile birlikte çok yükselmiş 
olan bu tazminatı ödemeğe imkân bulamadıkla- 
rmdan bu tazminattan affolunarak tarlalarının 
bankaca alınmaması hakkında bir krar verilmer 
sini istemektedir.

Katğiyet kesbeden mahkeme kararının bozu
lmayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1013 21 - 1X1 - 1940
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Av'ram Galinidi. 
Meşrutiyet caddesi 
No. 152
Beyoğlu - İstanbul.

A r z u h a l  hulâsası l Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tekaüdiüğünün teka- 
üd kanununun 28 nci 
maddesine göre ya
pılması hakkında.

1050
1100

797
~832“

tdris Kan.
Doğanbey mahalle
sinde Keskin otelin, 
de mukim Rizeli Şa- 
banoğlu.
Ankara.

1934 tarihinde. P. T. T. idaresince tekaüd 
edildiğini halbuki kendisinin vazife başında has- 
tahı'narak malûl olduğıııuı 26 senelik (>mekdai' 
bir Devlet memuru bulunduğunu ve malûliyeti- 
nin vazifesi icabı ayakta ^alışmaklau ileri ?̂eldi- 
ğini beyan ile heyeti sıhhiyenin raporuna şîöre 
malulen tekaüd edilmediğinden bahsile bu yan
lışlığın düzeltilmesi suretilo hakkmm veri!*nesini 
istemektedir. ^

Münakalât vekâletinden alınan cevabta; 
Müstedinin tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 

maddelerine tevfikan vc yirmi altı senelik hiz
meti üzerinden 34 lira 32 kuruş ma'-aşla tekaüde 
sevkedildiği vc keyfiyetin Divanı muhasebatça 
da bu suretle tekemmül ettirildiği ve Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletince 1683 numaralı ka
nunun 43 ncü maddesi mucibince tekaüdlüğüıu* 
kal*ar verildiği ve ikramiye alabilmek için bilfiil 
30 senenin doldurulmuş olmasının meşrut bulun
duğu ve Devlet, şûrasına ayni dilekle müraacat 
etmiş bulunan mumaileyhin davasının reddedil
diği bildirilmektedir,

803 numaralı Meclis karan mucibince Devlet 
şûrası kararlarının değiştirilemiyeceğine mebn'i 
dileğinin reddine karair verildi.

Karar No. Karar tarihi

1014 21 - III - 1940

îki gözden mahrum Bir kaza neticesi iki gözden mahrum kaldrğı- 
kaldığından muave- | nı, dokuz îi?üfus ailesinin ihliyacatını kendisinin 
net edilmesi hakkın- ' teğmin ilu mükellef buluıunası sebebile onların da 

perişan ve muavenete muhtaç bir haide bulun- 
' duklarındanj bahsile maddî bir yardım yapılma

sını istemektedir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

da.

1015 21 - HI - 1940

Ayşe Çığdam ve ço
cukları.
Hacılar mahallesi As- 
maaltı sokak No. 4 
Emekli binbaşı ölü 
İbrahim eşi.

Ellerinde bulunan za
rar ve ziyan mazba
tasına mukabil ev ve
rilmesi.

Murisleri binbaşı İbrahimin Karacabeyde Yu
nanlılar tarafından tahrib edilmiş olan emvalin
den dolayı Karacabey kazası idare heyetinden 
aldıkları 6 000 liralık zarar ve ziyan mazbatasına 
mukabil halen işgalleri altındaki Hâzineye aid 
evin kendilerine verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Bu kabîl za*
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A  rz ı) lı M1 h u lâ sas ı E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

rar ve ziyan mazbatalarının esbabına bir hak te
min edemiyeceğine ve bahsedilen evin de (1771) 
sayılı kanunun neŝ ri tarihinde müstedinin işgal
leri altında bulunmadığına binaen dileğin isafına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

teabı düşünüldü ; Tapu kanununa uyçrun ol
madığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1016 21 - I I I -  1940

169 Yıldırım Ziya Belen- Maaşları hakkında. 
177

Askerî konak inzibat 
subayı yüzbaşısı.
Afvonkarahisar.

Bandırmadaki alayından ilişiğinin kesilerek 
Afyon mühimmat deposu alayına tayin edildiği 
zaman fırkasından aldığı iki ay on günlük maa- 
şmı l)u defa geri istediklerini ve bunun temini 
tahsili için eşya ve kitablan üzerine haciz konul
duğunu bu meyanda mekteb diploması ile istikl- 
lâl madalyasını ve beratının zıyaa uğratıldığını 
ve 3532 sayılı hususî af kanunile evrelee mahkûm 
olduğu suçunun hukukî neticelere de şamil olmak 
üzere affedildiğinden muhakemesinin devamı 
müddetince verilmemiş bulunan yirmi bir aylık 
maaşlarının da verilmesini evvelce verilen iki ay
lık maaşının da istirdad edilmemesi ve ikramiye
ye mazhar kılınmasını istemektedir.

Zatına taallûk eden bir muameleye razı olma
dığı surette 3410 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan îuskerî temyiz mahkemesine müracaatta 
mnbtar bulunan müstedinin dileği üzerine bir ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1017 21 - m  -1940

949
990

Hüseyin Dumlupı- 
nar.
Esadpaşa mahalle- 
siııdo Keiıiîilpîişa cad- 
«lesiiKİc ıNo. 114 de l»i- 
rinci sınıf ihtiyat G ncM 
t'ırkadan nıülekaid. 
Menemen.

Tekaüd maaşının art
tırılması hakkında.

Eski tekaüd kanunu hükümlerine göre tekaüd 
edilmiş olması sebebile aldığı maaşla geçinmeye 
imkân bulamadığından maaşına zam yapılmasını 
istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1018 21 - III - 1940
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o t u r d u k l a r ı  y e r

967 H hİİI Mete.
1009 Bc'şİik'İ topçu Hİayı 

h ( ‘ s a b  m e n u i 7‘ n .  
Konya.

Arzuhal nulâsası E ucü ııu 'iı k a ıa r ı  \c  \w sebebden vtavildiği

Lis(‘df okuyan ve ol- 
mınluktau ikmale ka
lan <)»]unnn tekrai’ 
imtihanı için bir se
ne bekletilmomti-si 
hakkında.

İkm^ale kalan oğlunım ya tekrar ayni sınıfta 
okutulmasını, yaluui imtihanım bilâhare vermek 
üzere yüksek mektebe kabulünü, bu da müm
kün değilse ikmal imtiham için bir sene bekle- 
meyip bir ay zarfında tekrar imtihan edilmesi
nin teminini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1019 21- I I I - 1940

939 Ahrned l'nıan. 
9,S0 <Jerede.

İcra kanununun 317 
uoi madd(‘vsinin tat- 
bikının tej/mini hak
kında.

İktisadî buhran sebebile icraya karşı vaki 
taksit taahhüdlerini ödeyemediğinden ve malla
rının dun fiatla satılmakta olduğundan icra 
kanununun 317 nei maddesinin acilen tatbikinin 
lo^ıiıijıini islrınoktodir

Bahsedilen maddenin tatbiki lüzumu alâka
dar makam tarafından tayin edileceğinden bu 
dilek üzerine encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1020 2 1 -III-  194ü

999
1045'

878
916

Ömer Lûtfi ökten. 
Eminönü Balıkpazarı 

caddesi. Kanatlıan No.
19
İstanbul.

İbrahim Polat ve ar
kadaşı Murad. 
]\Tandırfi köyünden 
Koçhişarın Abdülk('- 
rim k’)yüno fjelen. 
(''ihanbevli.

Tasfiye kararının re- 
fi hakkında.

Terkettikleri arazile
rinin istirdad ile ia
desi.

Vazifeden ajrrıldığı zannile tasfiyeye tâbi tu
tulduğunu, ve Cümhuriyet bayramına kadar af- 
fine dair bir kanun neşrejiibnesini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verlidi.

Karar No. Karar tarihi

1021 21- I I I -1940

Cihanbeyli kazasınm Kulu köyünden Dur- 
muşoğlu Hüseyinin tagallübü yüzünden köyünü 

terkettiğinden mağsub mallarınm iadesi için Mec
lisin kararım istemektedir.

Hükümet makamlarına ve indelicab mahke
melere müracaat hakkı derkâr olan müstedinin 
dileği üzerine Encümence muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. ’ Karar tarihi

1022 21- m -1940
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liamdi YTİdırım. 
Mütekaid.
Hasankale.

saF

A i ' z u h a l  h u l â s a s j  ! E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Maaşından kesilen ai
dat ve tekaüdiyesi- 
nijr vorilmesi hakkın
da.

fstihkâm zabitliğinden tekaüd olduktan 
sonra intisab ettiği Erzurum Devlet demiryolla
rında fen memuru olarak çalıştığım, dört seno 
devam eden memuriyeti zamanında iki sene maa
şından tekaüdiye kesildiğini ve bilâhare bu para
ların 3028 sayılı kanun mucibince eshabma ia
desi icabederken talebine rağmen kendisine veril
mediğinden hukukunun sıyaneti için kayidlerinin 
tedkiki ile maaşlarından kesilen tekaüdiyenin ia

desinin teğminini istiyor.
İdarî bir dava mevzuu olan muamele hakkında 

müstedi Devlet şûrasına müracaatta muhtar oldu
ğundan Encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1023 2 1 - m -  J940

951 .Mahmud Sipahi. Esnaf bankasına vt-r-
992 Knmkapı Şehsüvar parasım alama

ma hailesi Şair Ser- dığından şikâyet, 
med sokak No. 7 
Mütekaidini askeri- 

j yeden.
İstanbul.

Belediye idare memuru olmak itibarile kefalet 
sermayesi için Istanbulda Esnaf bankasına verdi
ği parayı bankanın iflâsına mebni alamadığından 
şikâyet etmektedir.

Encümence yapılacak muamele ohnadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1024 21 - UT - 1940

888 Riza Kavaklı.
926 İkbal Kocaeli nakli

yat şirketinde.
Eski Tuzla P. T. T. 
şefi.
İzmit.

Memuriyete iadesi ! 1937 senesinde posta, telgi’af müfettişi tara- 
hakkında. fından yapılan teftiş neticesi müdüriyeti umu-

miyece işten el çektirilerek evrakının Gebze idare 
heyetine ve Göbze sorgu hâkimliğine tevdi edildi
ğini ve icra kılınan tedkikat ve tahkikat neticesi 
gerek idare heyetince ve gerekse sorgu hâkim- 
liğince hakkında meni muhakeme karan veril
diğini ve bu karar üzerine tekrar tavzifi ile açık 
maaşının tesviyesi için Posta, telgraf umum mü
dürlüğüne müracaat etmişse de Kocaeli vilâyet 
inzibat komisyonunca hakkında müttehaz ihraç 
kararı müdüriyeti umum iyece tasdik edilmiş ol
makla tekrar tavzif edilemiyeceğinin bildirilmesi 
üzerine Devlet şûrasına müracaat etmiş oldu
ğunu ve ancak mahkemece müruru müddetten 
da\’HSi reddedilmiş olmakla yirmi senelik memu
riyet hayatının ve istikbalinin korunması için
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lıakkmda âdilâne bir karar v('rilnu'siııi istomek- 
tedir.

803 sayılı karara tevfikan Devlet şûi'asr ky- 
nvrlarınm Encümence tadiline imkân olmadığın
dan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. İvai’ar tarihi

1025 21-111- 1940

887 Bayram özveren.
925 Naldöken köyünden. 

Harb malûlü Hüse- 
jnnoğlu.
tzrmir - Bornova.

Malûliyet maaşı ve
rilmesi hakkında.

Balkan harbinde Yanyada sçözünden yarala
narak bir gözden mahrum kalmış olmakla nıalû- 
liyet maaşı bağlanması hakkında Riyaseti Cum
hura vaki müracaatına Millî Müdafaa vekâleti
nin işarına atfen Başvekâlet müsteşarlığınca 
verilen cevabda; hâdisenin zamanı vukuunda 
alınmış rapor olmadığından dileğinin yerine ^e- 
tirilemiyeceği bildirilmiş ise de kendisinin silâh- 
cndaz olması sebebile böyle bir rapor verilmedi
ğini ve müdavi tabiblerin isimlerini bildirerek 
onlardan tahkik edilmesini ve Devlet şûrasına 
İdarî dava açmak için malî kudreti olmadığından 
Büyük Meclise maruzatta bulunduğunu ve hakkı
nın verilmesini istemektedir.

Kazaî mercilere aid 'bir tedkik mevzuu olan 
dilek hakkında Encümence tayini muameleye ma- 
lıal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1026 21 - III -1940

885 Kiza Tatlisu.
923 Avanos kazasının Baş 

mahallesinde. 
Etemoğlu.
Kırşehir.

Vazife verilmesi hak
kında.

Avauus mâliyesinde memur iken 331 de as
kere celbedilerek Galiçya cebhesine gittiğini ve 
orada teehhül ederek iki çocuk sahibi olduğunu 
ve Hükümetin yardımile ailesile ana vatana dön
düğünü ve tekrar bir iş almak için vekâlete, vi
lâyete müracaat etmişse de münhal olmadığından 
alınamadığını ve tahsil çağında olan çocukları
nı okutamadığını ve maaaile aç ve sefaletiei’iıı- 
den bahsile iş verilmesini istemektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1027 21 - III -1940
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968
931“

Hakkı Karahun 
Camii şerif M. Fab
rikalar eaddcsindc 
No. 34 de.
Mersin.

Malûliyct maaşı tah
sisi hakkında.

Sabri Karaman. 
İnhisarlar umum mü
dürlük mahzeni ev
rak memuru. 
İstanbul. .

Millî mücadeledeki 
hizmetlerinden dola
yı yardım edilmesi 
hakkında.

F ad ıl. AUan.
Eski gümrük ambar 
memuru.
Fethiye.

Tekaüdiye
hakkında.

verilmesi

27 senelik memur olduğu halde Akşehir mal- 
iT.üdürlüğünde bulunurken vazife başında gözleri
ne ârız olan bir hastalık sebobile kör olduğundan 
bahsile adiyen tahsis edilaıiş olan tckaüd mua
melesinin tashihile birinci dereceden malûlen 
tckaüd muamelesinin yaptırılmasını istemektedir.

Alâkadar mercilere müracaatla dileği isaf 
edilmediği ve kendisi haklı gördüğü takdirde 
kazaî mercilere müracaat e lebileccğinden Encü
mence tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1028 21 - III -1940

Millî mücarlcle esnasında Bursanın işgali üze
rine ordu ile Eskişehire geldiğini ve garb ceb- 
hesi kumandanlığınca gönüllü olarak istihbaratta 
istihdam edildiğini ve bu uğurda düşman içinde 
hayatını istihkar ederek pok cok hizmetlerde bu
lunduğunu ve servetini dahi feda ettiğini be
yanla buna mukabil hiç bir talebde bulunmadığı
nı ve küçük kardeşini gönüllü tayyareci kaydet
tirmiş ve* kardeşi de bu yolda şehid olmuş bu
lunması sebebile pederinin kendisini mirasından 
da mahrum bırakmasilc yokluğa düştüğünden 
bahsile emsaline yapddığı gibi kendisine de yar
dım edilmesini istemektedir.

Bu gibi fedakârlık yapanlara yardım yapıl
ması hakkında Encümence tayini muameleye im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1029 21 - III -1940

Fethiye gümrük ambar memuru iken Memu
rin kanununun 33 ucü maddesine iiiinaden me
muriyetten ihraç edildiğini, on beş sene Gümrük 
idaresine hizmet etmiş olduğundan ikramiye 
ve tekaüdiye verilmesi dilelğle Gümrük ve inhi
sarlar vekâletine müracaat etmiş ise de 1683 
sayılı kanunun 13 ncü maddesinde Memurin ka
nununun 33 ncü maddesine tevfikan memuriyet
le alâkası kesilenlere tekaüdiye verilmesi hak
kında sarahat olmadığından talebinin isaf edil
mediğini şikâyet sa'dedinde beyanla uzun seneler
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i T K - m u r i y e i  yapmakla iktisab etliği lıakkın ihkakı 
i(‘iıı karai' îttiluumı istemoktedir.

tdarî bir dava mevzuu oUnı nvııa'nu*U*d(nı d<)- 
lay] ))<*v1(‘1 şurasına ınüracaatt».' iDulılar olduğuıı- 
daiî encüıncııco tayini mua'ıneleye nıalıal rrlmadı- 
ğına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

1030 21 - III - 1940

893
027

Esad Bozkurd.
Dava vekili Ömer 
Çolak yanında. 
Balânın Sofular kö
yü başmuallim vekili 
esbakı.
Zara.

Bir vazifeye tayin 
edilmesi hakkında.

Bir şimendifer yedek subayı olması sebebile 
terhisten sonra Devlet demiryoilarııuı müracaat 
ve İH istemişse de verilmediğinıden ve evvelce 
öğretmen olması sebebile Maarif vekâletine vaki 
müracaalnnn da menfi netice verdiğinden baüisile 
lezallümü hal etmekte ve teğmini maişet için ha 
İlle müna-sib bir vazife ı^österilmesini istemekte- 
<lir.

^Memuriyete tayin dilekleri hakkında encü
mence ya'jnlacak bir muamele olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1031 21 - TU - 1940

926 Kurtiş Ertan.
^ 6 7  îsmetpaşa mahallesi 

Uzunyol Aykurt so
kak No. 10 
Emekli hesab memu
ru.
Ankara

3656 sayılı Barem 
kanununun muvak
kat ikinci maddesi
nin tatbik şekline iti
razı hakkmda.

Hesab memurluğundan tekaüd edilmiş olmak
la beraber 120 lira ücretle Orman koruma genel 
kumandanlığı satın alma komisyonunda 120 lira 
ücretle istihdam edilmekte olduğunu ve derece
sinin tayininde bu gün aldığı maaşın esas tutul
ması iktiza ederken Maliye vekâletince yapılan 
izahnamede tekaüd olduğu zamanki rütbe 
ve derece maaşının meslek ittihaz edile - 
rek maaşmm 50 liraya indirildiğinden şikâyet 
etmekte ve 3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci 
maddesinin tedkikile mağduriyetten sıyanetini 
istemektedir.

îdarî bir dava mevzuu olan bu muamele hak
kmda Devlet Şûrasma müracaatta muhtar oldu
ğundan encümence yapılacak muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1032 2 1 - I I I -1940
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925 i Haşan Tahsin Uslu- 
966 ' kan a’e arkadaşları. 

Saimbeyli eski hâki
mi.

2556 sayılı kanun 
hükümlerinde kendi
lerine itiraz hakkı 
teğmin edilmesi hak
kında.

924
965'

Mustafa Yanm. 
Sünnük köyünde ma
lûl Alioğlu.
M. K. Paşa - Bursa.

Tekaüd maaşının on 
seneliğinin verilmesi 
hakkında.

914 Ahmed Yavuz. Tekaüdiye verilmesi
955~ Belediye Drlhlliye me- hakkında, 

muru.
Çankın.

911
~952'

M. Cemal Büke. Vakıf paralar U. mü-
İkinci seyyar jandar- dürlüğünden istikraz 
ma taburundan emek- eylediği para hakkın-
li tüfekçi ustası.
Nâaımiye. ,

2556 sayılı kanunun verdiği vsalâhiyetle mes
lekten uzaklaştırıldıklarını ve bu hususta kendile
rine hiç bir Müdafaa ve itiraz hakkı verilmemiş 
olduğundan mağdur olduklarını beyan ile müda
faa haklarını teğmin edecek bir şekli kanunî vü 
cude getirilmesini istemektedir.

Taleb kanun teklifi mahiyetinde olmakla mu
amele tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1033 21 - III  - 1940

Malûl olması sebebile M. K. paşa kazası emva
linden 50 kuruş maaş almakta olduğunu ve arazisi 
olmamakla beraber hanesi de yanmış bulundu
ğundan ailesinin açıkta ve sefil kaldığından bah- 
sile maaşının on seneliğinin mezkûr kazaca veril
mesine delâlet edilmesini istemektedir.

Merciine müracaat etmesi iktiza edeceğinden 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

1 0 3 4 21 - III - 1940

<̂)n allı sene maliye talısildarı iken maaş ve 
kadrosile 1 haziran İÎI37 do 2871 sayılı kaiıuıı nıu- 
eil>i Inısusî idareye <]evrt‘dildi^’inl vo vücudünün 
ut üstünd(> köylerde gezmeğe tahammülü kalniiV 
dığındaıı istifa elliğini İM̂ yanla tekaüdiye veriinu' 
si hakkında Maliye vekâletine yaptığı müracaata 
meıjji cevab v<‘rildiğindcJi hahsile liizmet müd- 
dftiiie f-ün* kendisiiK* ikramiye verilmesini i.sle 
mektodir.

Hakkında latbik edilen v«; edilecek olan mua 
meleye kani olnuulığı surette idari bir dav̂ a mev 
;a!u ile Devlet şnıasıııa müracaat ed«*l)ileceğindeıı 
encümence tayini muameleye mahal oliıuulığıııa 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1035 21 - ril - 1940

tstanbulda sahibi bulunduğu evleri 1150 lira 
mukabilinde terhin ederek borcuna mukabil şim
diye kadar 1441 lira verdiği halde 800 lira daha 
istenildiğinden ve bir çok vergilerle borç faizinin 
kanuna mugayir olarak yüzde yirmi beş^ kadar



3 6 --

Arzuhal vcMoııle- 
' riıı îulı, sanı ve 
 ̂ otıu'dııkları yer

Arzuhal hulâsası

936 îlifat Kaynak. 
977 Belediye Reisi. 

(>rmik.

Bcldeiye memur ve 
müstahdemlerinin te- 
kaüdlükleri hakkın
da.

940 Osman Kaptan Gö- 
9S l ' rür.

Tepeüstü Bozkurt 
caddesi No. 49 emek
li-

I Feriköy - İstanbul.

Tekaüd maaşı veya 
hidematı vataniye 
tertibinden maaş ve
rilmesi hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

arttırıUığından şikâyetle verilmesine imkân bu
lamadığı bu yüksek borcun ve faizinin, kanun 
hükümlerine uygun bir Jıale getirilerek borçtan 
kurtarixmasına emir verilmesini istemektedir.

Bir mukavele ve teahhüJ mevzuu üzetine ta
raflardan her hangi birinin dileği üzerine Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1036 21 - III -1940

Sekiz sene mahkeme başkâtibliğinde, dokuz se
ne Diyarbakır vilâyet daimî encümeninde ve üç 
sene ae Çermik belediye reisliğinde âmme hiz  ̂
metlerinde çalıştığına göre bilûmum belediye me
mur ve müstahdemlerinin tekaüdiüklerine aid 
kanunun müzakeresinde kendisi ve emsali gibi 
olanların umumî ve hususî idarelerde geçen hiz
metlerinin nazarı dikkate almn.asmı istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1037 21 - III  -1940

Eski idarei mahsusanın tekmil vapurlarile te
sisatının 350 000 liraya ve 75 sene müddetle fer
mam verilmek surotile bir ecnebi şirketine veril
diğini ve bu keyfiyetin siyaseten ve iktısaden bü
yük mehaziri olacağı hakkındaki mütemadi neş
riyatı ve müracaatı üzerine imtiyazı bozdurub 
milletin eline geçmesine muvaffak olduğunu be
yan ile bu hizmetinin mukabili Denizyollarından 
maaş verildiğini ve ahiren Denizbankın lâğvi üze
rine 600 lira tazminat verilerek alâkasının kesil
diğini ve fakat bu cüzî para ile geçinemediğinden 
ve yaşının ilerlediğinden çalışmaya da muvaffak 
olamadığından ya tekaüd maaşı tahsisini bu müm
kün olmadığı takdirde hidematı vataniye terti
binden maaş verilmesini istemektedir.

Taleb encümeni alâkadar etmediğinden tayini 
muameleyo mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1038 ^ 1 - İ H -1940
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Ö5â İbrahim Artuk.
, Cerrahpaşa Hupyar 

mahallesi No. 28 
İstanbul.

963
İ005'

Hikmet Ovacık. 
Üniversite fen fakül
tesi P. K. B. 3001 
İstanbul.

958
■999

Encümen karan ve nfe scbebden verildiği

İstanbul orta mekteb- 
lerinden birinde va
zife verilmesi hakkın
da.

Balıkesir belediyesin
ce istimlâk edilecek
gayrinıeııkıılüiiüıı de
ğer pahasile alınma
sı hakkında.

Eşref Paray, Hakkındaki mahke-
Eski Eğe gazetesi sa- i me kararının refi ile 
hibi diş dûktörtJ. ' hukuku memnuasmın 
Denizli. * iadesi hakkında.

Şehid zabit çocuğu olduğunu ve liseyi ikmal 
ederek Van orta mektebine yardımcı öğretmen 
verilmişse de olgunluk imtilianını vererek İstan
bul Üniversitesinin coğrafya zümresine kaydedil
diğini ve malî vaziyeti müsaid bulunmadığı için 
memuriyetinn İstanbul orta mekteblerden birine 
nakline tavassut edilmesini istemektedir.

Alâkadar makamlara müracaat edebileceğin
den Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1039 21-III-194(j

Balıkesir parkı ile kassba arasından ‘̂ eçen de
miryolu üzerine yai)ila<>ak köprü nıünasebetile 
belcdiyect istimlâkine lüzum görülen- saha dahi
linde kendi bahı̂ ê ve e\ i Lulunduğunu ve bunun 
değerinden çok aŝ ağr hir bedelle istimlâkinin 
belediye reisi tarafından fen memuruna emredil- 
diği ve diğer zinüfus eşhasın inallarına yüksek be
deller takdir ettirildiğini ve mumaileyhin keyfî 
icraatının pek çok olduğunu beyan ile her ne ka
dar 3710 sayılı kanun mucibi hukuk mahke
mesine müracaatı icab etmekte ise de belediye rei
sinin lıakem heyetine de hulûl ederek maksadını
3 ai)tıraeağmı beyanla resmî bir memur izamile 
tahkikat 3'a])tıı ılınasınr ve hakknun nıuhafazası- 
nın teğıninini istemektedir.

Mahkemeye a id bir dava mevzuu olan hâdise 
hakkında müstedinin kanuni yollardan hakkını 
takib edebileceğinden ı iıeüınence bir muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1040 21 - III -1940

Sahibi bnlııııduğu Ege gazetesinde «alâkadar 
nıakannn dikkat nazarına» başlığı altında P. T. 
idaresinin daha muntazam işlemesi hakkında va
ki neşriyatın mezkûr idarece hakaret âmiz görü
lerek aleyhine Denizli asliye ceza mahkemesinde 
açılan dava ve iera kılınan muhakemesi neticesi 
altı ay hapsine ve yüz lira ağır para cezasına 
mahkûm edilmiş ve müddeiumuminin serdeyle- 
diği nakız sebebleri nazan itibarc alınmayarak 
hüküm Temyiz mahkemesince tasdik ile, katiyet
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; kesbetmiş ise de Devlet teşkilâtı ve ınenaiü umu 
niiyeyi airıkadar «>(leıı ve matbual kanununun 
v<*i‘diği hak ve s*alâlıiyeti tecavüz etmeyen ve dik- 

' kat nazarı eelbetmekten ilci-i ^eemiyen hir yazı
dan dolayı hakkında verilen kararm refini ve 
hukukunun iadesini istemekiedii-.

Encümence yapılacak nmanu'le olmadığuıa 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10Ö2_

l048
Nazire Taban.
Yeni mahallesinden 
asker Neeiboğlu. 
Hamdi Taban eşi. 
Sinob.

Kocası askere gitmiş 
olduğundan vilâyet
çe yardım edilmesi 
hakkında.

962 H. Zeki Pırıldar.
İ004 Y^ni mahallede İs

met İnönü sokağın
da No. 18 serbest ve
teriner.
Urla.

Urla belediyesi vete
rinerde istihdamı hak- 

' kında.

1041 21 -TTI-1940

Kocası Sinob inhisar müdürlüğünde beke! 
iken askei't* jritmiş ulmakla kimsesiz ve malınmıi- 
yet i( înde kaldıklarından intak ve iasjeleri için 
emir verilmesini islemektedir.

1111 numaralı mükellefiyeti askeriye kamı 
nunun 72 nci maddesi mucibince hakkında mua 
mele yapılmak üzere vilâyete müracaat etmesi 
ieab edeceğinden encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1042 21 - III -1940

Heyeti mahsusa kararilc vorilmiş olan mab- 
K'ûmiyctlerin affi hakkınıdaki 3527 sayılı kanun
dan istifade eden eşhastan bulunmakla münhal 
bulunan Urla beU'diyesi v(terinerliğine tayini 
için vaki niüra'paatına İzmir valilisinin vaziyeti 
sabıkası dolay i sile Devlet memuriyetinde istih
dam edihîmiyeeeği suretlıulc »û vab verildiğini 
halbuki Ziraat vekâletine vaki müracttatrna mu- 
va'zenei umumiyeden acık ücretli memuriyet bu
lunmadığından, Hususî idare veya belediyelerden 
ücretli bir vazife buluniarak hıha edildiği tak
dirde memuriyetinin tasdik edileceğinin işar kı
lındığı beyan edilmiş olmakla af kanununun 
bahsettiği haktan istifadesine kanunsuz olarak 
mümanaat edildiğinden şikâyet etmektedir.

Memurluğa tayini için matlub evsafı haiz ol
duğu takdirde tayin salâhiyetini lıaiz makamata 
müracaat i muktazi olmakin encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1043 21 - i n  1940
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1003 î Halil İsmet Aksu. 
Î050 Eski nüfus memuru. 

' Hatay - Antakya.

Arzuhal h u lâ sa s ı; Encümen kaı*arı ve ne şeliebdeh verildiği

Vazife verilmesi veya 
tekaüd edilmesi hak
kında.

Ilntayda nüfus memurluğu, nahiye müdürlü
ğü ve jaıııdarma komutanlığı yaptığını, fakat 
l)U kerre una vatana iltihak edince işinden çıka- 
nldığını halbuki bir (̂ ôk hiznu-tleri bulunduğun
dan bahsiIc tekrar vazife verilmesi itjirn valiye 
vaki mürataatına menfi cevab verildiğini beyan
la, Türk milletine ve yurduna bir hiyaneti olma 
dığınt ve bir tarafa şfidemiyeceği eihetle tekrar 
bir vazife verilmesini veya tekaüd edilme.sini iste
mektedir.

Alâkadar Hükümet makamlarına müracaat 
edilmesi iktiza edib encümence bu hususta bir 
karar ittihazına mahal olmadığına karaT yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1044 21 . III - 1940

Reis 
Giresun 

/. Sökmev

M. M. 
Ordu

Kâtib
Samsun

mas
Balıkesir Bolu Bursa

Feyzi Sözenpr Lntfi Gören M. F. Gerçe,kf’r

Çorum Gazianteb Kocaeli
Nuri Kayaalp \f. Şahiv t. Tolov

i\iğdc Ordu Rize
Naim Ercm Dr. Vehbi d* mir Rnif Dinç

Samsun Sinob Hatay
.V. Fırni /. Cemal Alin B. Sıdkt Kvvi
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Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

703
Şerif Öztürk ve ar. 
îskenderli köyü eski 
ihtiyar heyeti 
Tonya nahiyesinde. 
Vakfıkebir.

712
‘744

Mahmud Behçet. 
Tenao Palaee No. 2 
St.
Raman Av. Delphine 
Beausobeil (A. M.) 
France.

Türkiyeye
hakkında.

İhtiyar meclisi seçi
mi hakkında.

Köyloriıule icra edilen muhtar seçiminin 
usulsüz ve yolsuz yapıldığından şikâyetle köy
lünün serbestçe ve müdahalesiz yaptığı seçime 
itibar edilmesinin ve halkın emniyeti olmayan 
muhtarı hile ile ve sahte rey puslaları tanzimi su- 
retile iş başına getirenler hakkında takibat yap
tırılmasını istemektedirler.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
YaiJilan incelemede ihtiyar seçiminin köy 

kanununa uygun yapıldığı ve vaki iddiaların bu 
intihabda kazanamıyanlarm yersiz isnadların- 
dan ibaret olduğunun anlaşıldığı bildirilmekte
dir.

intihabda yapıldığı iddia edilen yolsuzluk
lar hakkında kanunî ve kazaî mercilere müracaat 
edilebileceğinden encümenimizce yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1045 27 - I II  -1940

kabulü Sakıt hanedan azasından Fehime sultanın 
zevci olması sebebile Türkiyeden çıkarıldığını, 
karısının vefatile bu aile ile hiç bir alâkası kal
madığından vatan ve ana hasretine kavuşturul
ması için General Enver çocukları gibi muamele
ye tâbi tutulmasını i.stemektedir.

431 sayılı kanun hükümleri dairesinde muma
ileyhin Türkiye Cümhuriyeti memaliki dahilin
de ikamet etmek hakkından mahrum kılınmış 
olmasına melmi dileğinin isafına imkân olmadı
ğı Dahiliye vekâletinden bildirilmiştir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına
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kavnr vorild i.
Karar No. Karar ta rih i

104f) 27 - III - 1940

1263 F'atma Nankur ve ço- JJehid kocsısından ma- 
1323 cılklan. aş istiyor.

Rukiye mahallesinden 
Tahiroğlu Bekir eşi.
Antakya.

.Vntakyada millî mücadclo esnas ında i^ohid 

dÜ!?(‘îi kocasından kalma y e t im le r le  beraber il> 
t iyaç  irinde k a ld ığ ınd a n  h id em alı  v a la n iyed en  
nıaa.ş b a l la n m a s ın ı  is tem ekledir.

lOneümenee tayini muameleye malıal olmadı- 
j;ına karar verildi.

Ka rur No. Karaı- tarih i

İ047 27 - I I I  -194(1

258
m

Abdullah Uzbayır. 
Mahmudoğlu.
Yürüklü köyü halkın
dan.
Sungurlu.

Muhtarın usulsüz ha
reketleri hakkında.

Kanunsuz olarak evlenmelere müsaade eden 
ve bazı yolsuz muamelâta »ebeb olan muhtar 
hakkındaki şikâyeti üzerine karakol kumyandanı 
tarafından döğüldüğünden şikâyet etmektedir. 

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Yaptırılan incelemeler neticesinde muhtar 

hakknıdaki şikâyetlerin hilâfı hakikat olduğu ve 
müstediyi döğmekten zanlı jandarma karakol ku- 
mutanı onbaşının muhakemesinin derdest bulun
duğu bildirilmektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı- 
^ n a  karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1048 27 - III - 1940

975 i İrfan Eryılmaz.
1019 ' Ismetpaşa mahalle

sinde Uzunyol No. 78 
dükkânda bakkal Ha
şan Hüseyin Akyol 
yanrnda Şarkî Kara
ağaç hususî idare es
ki atlı tahsildan. 
Ankara.

Ücretli veya maaşlı 
, bir memuriyet ve ya- 

hud ikramiye veril
mesi hakkında.

Şarkî Karaağaç kazası tahsildarı ikeıa 2871 sa
yılı kanun hükmüne tevfikan hususî idare emrine 
devredildiğini ve oğlunun orta tahsilini yaptır
mak üzere hususî idare tahsildarlığından bizzarur 
istifa ederek Ankaraya geldiğini ve Maliye vekâ
letine müracaatla bir vazife verilmesini veyahud 
2296 sayılı teşkilât kanunu mucibince ikramiye ve
rilerek alâkasının kesilmesini istemiş ise de mün
hal bulunmadığım ve bu kanunun kendisine şü
mulü olmadığı bildirildiğinden mağduriyetine 
meydan verilmemesi için ya bir vazifeye tayinini 
yahud ikramiye verilmesinin teğminini istemekte
dir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı-
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1173 Abdullah Çetin.
Atodullahpaşa mahal- 
lesiude Bitlisli. 
Hımsa.

313 Hüseyin özbay.
331 Anafartalar caddesi 

Mühendis han No. 1 
Gümrük eski atlı mu
hafızı.
Ankara

373 Cemal.
395 Cezaevinde. 

Bitlis.

Cezaevine bir tenef- 
füshane ilâv(‘si hak
kında.

gına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

H astalığı sebebile 
memleketini' iado edil

mesi hakkında.

1049 27 - I I I  - 1940

Bursa askerî hastanesi asabiye mutahassısınııı 
şahsan verdiği raporda yazılı hastalıkların mem
leketine naklini ieab ettirecek derecede obnasına 
rağmen Bursa hastanesi heyeti sıhhiyesi arasında 
asabiye mutahassısı olmadığından balısile Dahili 
ye vekâletince naklinin geri bırakılmasından şi
kâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevabda :
Hastalığım ileri sürerek memleketine iadesini 

isteyen müstedinin Bursa Ahmedvefikpaşa has
tanesi heyeti sıhhiyesince yapılan muayenesinde 
verilen raporda marazı hiç bir hali görülmediği- 
bildirilmiş olmakla Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına kaı*ar verildi.

Karar No. Ivarar tarihi

1050 27 - III  - 1940

Vazifeden çıkarma ka
rarının Devlet Şûra- 
«ınca bozulmuş olma
sına rağmen işe alın
madığı hakkında.

Bir iftira neticesi lî)20 sayılı knnunun birin
ci maddesine tevfikan vazifesinle nihayet veril
miş ise de Devlet şûi’asından istihsal eylediği 
kararla yeniden vazifeye alınması iktiza eder
ken vaki ınüracaatlai’Mirn semere vermediğinden 
şikâyet etmektedir.

V'apılan tedkikatta:
Mumaileyhin İzmir yünırük muhafaza ala

yına tayin edildiği anUışılmakla encümence baş
kaca yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1051 27 - m  - 1940

Harbi umumide cezaevinin yıkılmış olması 
sebebiie halen bulundukları cezaevinin pencere- 
siz, avhısuz bir mağara olduğunu ve bu sebeble 
tedavisi imkânsız hastalıklara duçar oldukla 
rından bir teneffüshane ilâvesini istemektediı*- 
1er.

Yapılan tahkikatta : Bitlis İdarei hususiye- 
sine aid bir binanın tadil ve tamir ettirilmesi
nin mahalline tebliğ edildiği ve bu tamir ve ta-
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r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  i  A r z u h a l  h u l â s a s ı ! E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a r ı  y e r  i   ^ ^  .   -
' dil ikmal edilir odihnez mahkûm ve mevkufla

rın bu binaya nakledilecekleri bildirilmiştir.
Bu itibarla encümenimizce yapılacak mua

mele olmadığma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3783
■^91

İsmail Akpınar.
Eski zabıt kâtiblerin- 
den.
AmasyalI.
Niğde.

İkramiye
hakkında.

verilmesi

745
~ îîî

Cemil Biçer.
Güllük mahallesi Ay- 
tekin sokak No. 12 
Eskişehir.

Gayri kanunî olarak 
vazifeden çıkarılarak 
vekâlet emrine alın
dığı hakkında.

472T
Abdülkadir Iskender- 
oğlu.
Singer kumpanyası 
direktörü.
Hersin.

Evkaf teşkilâtı ve 
mütevelliler hakkın
da.

1052 27 - III -1940

On beş sene Devlet hizmetinde bulunmuş ve 
hastalığına mebni istifa ile aynimış olduğun
dan tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü maddeleri 
mucibince verilmesi iktiza eden ikramiyesinin 
itasını istemektedir.

Yapılan tedkikatta mumaileyhin malûiiyetiniiı 
sa'bit olmasına ve 14 senelik hizmetine mukabil 
bir defaya mahsus olmok üzere 560 lira ikrami
yesi tahakkuk ettirilerek istihkak varakasının 
Niğde mâliyesine irsal kılınmış olduğu anlaşıl
makla encümence yapılacak bir muamele kalma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1053 27 - III -1940

Bingöl vilâyeti nafia ambar memuru iken va
linin keyfi emrile işine nihayet verdiğinden ve 
vekâlet emrine aldırdığından dolayı Dahiliye ve
kâletine müracaatta bulunmuş ve yapılan İdarî 
tahkikatla masumiyeti tebeyyün ederek vazifesi
ne iadesi vilâyete emrolunmuş iken bu emrin de 
yerine getirilmediğinden şikâyet etmekte ve vali 
hakkında kanunî takibat yapılmasını istemekte
dir.

Yapılan tedkikatta mumaileyhin Kiği nüfus 
kâtibliğine tayin edilmiş olduğu anlaşılmakla En
cümence başkaca muamele tayinine mahal olmar 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1054 27 - I I I  -1940

Diyarbakırda îskenderpaşa vakfı mütevelli
sinin bir çok yolsuzluklar yaptığından ve evkai 
nizamnamesinin mütevellilere geniş salâhiyetler 
verdiğinden ve mütevelliler ise tagallübe yelten
diklerinden şikâyet etmekte ve mülhak vakıflar
dan amme menfaatine vakfedilmiş olanların var



i  A r z u h a l  v e r e n l e -  
I r i n  a d ı ,  s a m  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a r ı  y e r  _  _     
kıflar mnum müdürlüğünce idare edilmesini ve 
evlâda meşrut olanların da kanunu medenî hü
kümleri dairesinde verese beyninde taksim ve tev
zi edilmek suretile vakıfların tasfiye edilmesini 
ve mütevellilik tagallübüne nihayet verilmesini 
istemektedir.

Evkaf umum müdürlüğünden alman cevabda: 
Diyarbakırda îskenderpaşa vakfı mütevellisi 

hakkında vukubulan müracaat ve şikâyet üzerine 
yaptırılan tahkikatta yolsuz muamele ve hare
ketlerinin sabit olmasına binaen azledilmiş oJ 
duğu bildirilmekle başkaca muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

778 Mustafa Sözmen.
Merkez mahallesin
den.
Mirikelâm Ahmed ve
resesi namma. 
Birecik.

Türkiye Suriye hu-, 
dudunun öte tarafın
da kalan Türklere aid 
tapulu arazi hakkın
da.

1055 27 - III -1940

Suriyeiiin bô  ilâ yirmi be.ş kilometre hududu 
dahilinde kalan tapulu arazilerinden Fransız
larla nıoveud iyi komşuluk itilâfnaınelerine rağ
men istifade edemediklerinden ve buralarının 
Türkler ve arablar tarafından işgal edilmekte ol
duğundan bahisle ufak bir hudud tashihi suretile 
bir çok vatandaşların hayatının kurtarılması iste
nilmektedir.

Yapılan tedkikatta :
Suriye ve Lüblana izafeten Fransızlarla ak

dedilen müteaddid itilâfnamelerde arazi ve em
lâk meselelerine dair ahkâm mevcud olduğu ve 
bu itilâfrıanıeierirı halen meri bulunduğu anla- 
îjilmasına binaen nıüstedinin itjbu ahdî hükümler 
dairesinde ieabeden tariklere tevessül etmesi ik
tiza etmekle beraber daha evvel vaki müra- 
(‘aatı üzerine fuzulî müdahalelerin önüne geçil
mesi hususunda alâkadar raakamatımızın Fran
sız makamları nezdinde lâzımgelen teşebbüsler
de bulunulduğu anlaşılmakla Encümence tayini 
muameleye jnahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1056 27 - III -1940

674 Ahmed Ergin. 
706 ' Memedoğlu.

Tonya nahiyesi 
kender köyü. 
Vakfıkebir.

İhtiyar heyeti seçimi, 
hakkında.

îs-

Köy derneğince muhtar seçilerek mazbatası 
yapıldığı halde kaymakam vekilinin kendi arzu 
ettiği şahsı muhtar seçtirmek için şifahî emirle 
müdahalede bulunduğundan vilâyâet, umumî mü
fettişliğe ve Dahiliye vekâletine v;ıki müracaat



A r z u h a l  Y e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  ı  E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u M u k l a r ı j ^ e r  _ _ _ _ _  _ _ ^  _ _ _ _ _ _
I larmdaiı bir netice elde edemediğinden, şikâyet

le köy kanununa muhalif yapılan secim iijinin 
tedkiki istenilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda :
Iskenderli köyü ihtiyar meclisi seliminin 

Köy kanununun tarifatına uyjîun olarak yapıl
dığı ve vaki iddiaların intihabda kazanamayan 
lann yersiz isnadlarrndan ibaret bulımduğu- 

nnun yapılan incelemeden nnlai ı̂ldi};] bildirilmek 
tedir.

İntihabda yolsuzluk vc kanunsuzbık yapıldı 
ğına dair iddiaların kanunî ve kazaî mercilerde 
ballı iktiza edeceğinden Kncümence tayini mu 
ameleye mahal ol n;ıdrğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10f)7 27 - TU -1940

933^
974̂

Nuri Conker ve ar. Garazla sınıfta bıra- 
Orta okul üçüncü sı- kıldıkları hakkmda. 
nıf talebesinden No.
171.
Simav.

Sınıfda bırakılan kendilerinin fakir, müte- 
vazi ve çalışkan olmalarına rağmen kaymakam, 
hâkim, mustantık, muallim ve zenginlerin tenbel 
ve şımarık ('ocuklarının sınıf terfi ettirildiğin
den şikâyetle Maarif vekâ.letince mahalline 
«îönderilecek bir heyet huzurunda ve terfi sı
nıf eden bu çocuklarla bir arada imtihana hazır 
olduklarını beyan ve uğradıkları haksızlığın iza
lesi ile istikballerine vurulan darbenin tamirini 
istemekte ve keyfiyetin Maarif vekâl<‘tine de bil
dirildiğini ilâve etmektedirler.

Şikâyetlerini merciine bildirmiş olduklarını 
beyan etmekle Kncümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1058 27 - III - 1940
1000 Memed Tathcı. Borcunu vermeyen Bir muaveneti insaniyetle bulunmak emel ve
1046 îsmetpaşa mahallesin* borçlular hakkındı ' düşün(*esile verdikleri parayı alamayarak mah- 

. ; de Memedoğlu Me- hapis cezası verilmesi kemeye müracaat ettiklerini ve borçlunun emval 
med Toprakçı ve ar. hakkında. ve emlâki olmadığından bir şey alnuık mümkün
Malatya. olmadığı gibi hapisle de tazyikim âmir bir ka

nun da olmadığından bahisle Yüksek Meclisce bu 
cihetin nazara alınmasını istemektedirler.

Dileğin mahiyetine nazaran Encümence ya- 
I)ilacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1059 27 - III -1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a m  v e  

_ o t u r d ^ l a r ı ,  y e r

Ilakkı Orhun. 
Çankaya bağlarında 
No. 43 hanede. 
Muamele memurlu
ğundan emekli. 
Ankara.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  I  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Usulsüz olarak teka
üde sevkedildiğinden 
sikâvet.

Fatma Atılgan. 
Hüdavendigâr ma
hallesinden.
Sıtma mücadele me
muru müteveffa M. 
Nuri Atılgan refi
kası.
Kfiraeabev.

tkramiye
hakkında.

vorilmosi

Leon Şönman. 
Galata, Hürriyet han 
No. 9 da.
İstanbul.

Kuleli askerî lisesinde muamelât memuru iken 
hiç bir lüzum ve zaruret olmadığı halde muayene 
ettirilerek tekaüde sevkedildiğini ve bu suretle 
terfiden de mahrum kaldığından ve Millî Müda
faa vekâletine vaki müracaatma aldığı cevabda, 
son tedkik merciinin lâğvedildiğinden ve Askerî 
temyize müracaat için de vaktin geçirilmiş bulun
duğu bildirildiğinden fahiş bir hatanın idamesi 
caiz olmadığından yeniden tekaüd maaşının tah
sisini istemektedir.  ̂ , 

İcabı görüşüldü ;
3410 numaralı kanun mucibince dileği Askeri 

temyize aid olduğundan Encümenin salâhiyeti 
haricinde bulunduğundan yapdacalc bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1060 27- I I I -1940

Kocası Nuri Atılganın Karacabey Sıtma mü
cadele memuru iken hastalanarak tedavi edilmek
te olduğu hastanede vefatı üzerine üç çocuğu ile 
aç ve sefil kaldıklarından bahsile ikramiye veril
mesini istemektedir.

Mercii olan Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
letine müracaat etmesi iktiza ederken Mecliste 
müracaat ettiği anlaşılan arzuhal sahibinin 
dileği hakkmda Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1061 27 - III -1940

Evvelce barolardan 
çıkardanlar hakkında | 
af kanununa bir mad- | 
de eklenmesi hakkın
da.

On beş sene evvel bazı siyasî mülâhazalarla 
muhakemesiz ve müdafaasız barolardan çıkard- 
mış ve mesleklerinden mahrum edilmiş olan avu
katların adedi az ve sinleri altmışı mütecaviz bu
lunduğuna göre hayatlarının son demlerini hu
zur içinde geçirmeleri için 3527 saydı af kanu
nuna ek olmak üzere bir maddei kanuniyenin ted
vinini istemektedir.

Taleb kanun teklifi mahiyetinde olmakla en
cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1062 27 - III -1940



8 ^

1105
1158

I A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a m  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r  

' Nuri Aydın.
Sfiray mahallesinde. 
Mütekaid Nafia baş- 
ırıühendisi.
Malatya.

1425
1492

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü n ı e j ı  k a r a ı  ı  \  e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Yeni tekaüd kanumı- 
na göre tekaüd edil
mesi.

27 senelik mühendis olduğu ve bir çok hide- 
; matı mesbuk bulunduğu halde 22 lira ile tekaüde 

.sevkedilmiş ve geçinmekte müşkülâta maruz kal- 
, mış olduğundan yeni kanuna göre tekaüd edil- 
! meşini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1063 27 - I I I . 1940

Şüheda özbay. ölü kocasından tah- ölü Kocasından tahsis edilen maaşının iade-
Samatya Etyemez i sis edilib kes İmiş olan i  ten tahsisi hakkında evvelce vermiş olduğu arzuha- 
Kuyulu çıkma zında maaşının iadeten tah- le cevab alamadığından bahsile dileğini tekrarla- 
No. 18 sisi hakkında, maktadır.
İstanbul. 29 - X I - 1939 tarihinde 582 sayı ile verilen

encümen kararını değiştirecek bir sebeb olma
dığından arzuhalin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1064 27- I I I -1940

533 ! Memed Faik Ünal. 
559 Ekmekçi esnafı na

mına.
Elmalı.

Kazanç vergisi ile 
mükellef oldukann- 
dan ayrıca buğdayı 
koruma vergisi alın
maması hakkında.

Namlarına maktuan tarh ve tahakkuk ettiril
mekte olan Buğdayı koruma vergilerinin ağır
lığından bahisle esasen kazano vergisine de tâbi 
bulunduklarından karadeğirmen unlanndan imal 
ettikleri satdık ekmeklerden dolayı kendilerin
den vergi alınmamasını istemektedirler.

Tapılan tahkikatta :
Vaki şikâyetlerin; Belediye encümenince ekmek 

fiatlarının tayini sırasında fırıncıların vermekte 
oldukları maktu buğdayı koruma vergisinin nazara 
alınmamasından ve mezkûr verginin kaldırılacağı 
yolundaki gazete havadislerinden ileri geldiği 
ve 2466 sayılı kanunun 2645 numaralı kanunla 
değiştirilen birinci maddesi hükmünce Maliye 
vekâletinin haiz olduğu salâhiyete istinaden âdi 
değirmenlerde öğüdülen unlardan yapılan satı
lık ekmek mikdarı esas tutularak maktu buğ
dayı koruma vergisi alındığı ve müstedilere 
tarhedilen vergi için itiraza hakları olduğu ve 
şimdiye kadar bu verdiyi vermekte oldukları 
anlaşılmıştır.

İş düşünüldü :
Hükıımetin cevabına kani olmadıkları surette 

kanunî ve kazaî mercilere müracaat edebile



§ -
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' çeklerinden Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1321 I Muhittin Tosun.
1261 I  Harbiye okulu emek- 

' li ü ste^en i.

Yanlış bir kayid se- 
bebile tekaüde sevke- 
dildiginden şikâyet.

1259
1319

Ali Faik Okultaş. 
Üsküdar asliye ceza 
mübaşiri.
İstanbul.

Yol parası borcundan 
’ maaşmm kesilmesin
den ve toplanan mü
başir ücretlerinin ve
rilmemesinden şikâ- 
y«t.

929
970

Emin Çelik.
Posta müteahhidi. 
Havza.

Posta nakliye teah- 
hüdü hakkmda.

1065 2 7 -I I I -1940

Emsali yüzbaşılığa terfi ettiği halde yanlış 
bir kayid yüzünden tekaüde sevkedilmesi sebebile 
salahiyetli Askerî temyiz mahkemesine müraca
atta bulunmuş ise müddeialeyh vekâletin bu hu
sustaki müdafaasına göre davasının esasının ted- 
kikine "irişilmeden müddet müruru sebebile dar 
vasinin reddedilmesi ihtimali varsada asabî has
talıklara maruz kaldığından ve şimdiye kadar 

müracaatının mesbnk olmaması, mazeretlerine müs- 
tenid bulunduğundan bu vaziyetlerinin tedkiki 
ile davasının müddete bakılmayarak devamı lü
zumuna Mecliste karar verilmesini istemektedir, 

îcabı düşünüldü ;
:H10 numaralı kanun mucibince dileği hak

kında Encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1066 2 7 -r a -1940

Maaşına haciz konulmadığı halde yol para
sı borcundan maaşının kesilmesi yolsuz olduğu 
gibi harcırah kanununa ve harç tarifesine tev
fikan îstanbulda toplanan mübaşir ücretlerinin 
verilmemesinden şikâyet etmektedir.

Dileği İdarî dava mevzım olduğundan Dev
let şûrasına müracaat etmekte muhtar olduğun
dan encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1067 27- I I I -1940

Posta nakliyat müteahhidlerinin askerlikten 
tecile muvaffak olmak daiyesile girdikleri mü
nakaşalarda bu hizmeti meccanen ve hatta üste 
para vermek suretile iltizama talib olmalannın 
önlenmesini istemektedir.

Münakalât vekâletinden alman cevabda:
249 sayılı kanunun 22 nci maddesinde bu 

taahhüdlerin meccanen iltizamının caiz olduğu
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c5 Arzııha! verenle
rin adı. sanı ve 
otnrdükİMi-ı veı*

A V7Aılın! 1 m 1 Asası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

yazılı bulunduğu ajibi üste para vermek surctile 
teahlıüde girişmek imkânı da olabileceği ve nıau 
lıa/a askerlikten kurtulmak gayesile bu işlerin 
iltizanu yanlış bir fikir ve kanaatin mahsulü ol 
duğu bildirilmektedir.

l'>)(‘iim('n(*e bâdise hakkında bir muamele yjı 
pıinıasına imkân olmadığrna karar verildi.

Karar N̂o. Karar tarihi

lOfiS 27 - m  -1940

1049 Sadettin Kurak.
1099 T^uğday pazai-ı Mc 

med Koeasinan vası- 
t<asile Devlet demir
yolları eski revizörle- 
rinden.
Kon vM.

Tekaüd maaşı veril
mesi hakkında.

V'a/ife başında sağ kolunun kopması üzeri 
ne Devlet demiryollai'i idaı*ei umumiyesinec 
kejıdisine üe yüz lira bir mükâfat verilerek (;ı- 
karılınasr düşünülürken bundan sarfınazarla ve 
t(>k kolile vazü'esine devam ettirildiği ve bilâha
re (U) yaşmı doldurması üzerine işine nihayel 
verildiğini beyanla tekaüd maaşının bağlanma
sını istemektedir.

Münakalât vekâletinden alınan eevabda:
Hakkında yaş tahdidi muamelesi yapılmış 

olan mumaileyhe 2î)04 sayılı tekaüd kanunu hü 
kümlerine tevfikan 894 lira 23 kuruş tazminat 
tan maada istihkakından her ay yüzde beş hesa- 
bile kesilmiş olan sandık aidatının da tesviye 
edilmiş olduğu ve kaza hâdisesine gelince; o za 
manki nıın zuata göre kendisine 300 lira tazmi
nat veıilerek işine nihayet verilmesi mümkün 
iken ida?'enin (‘mekli bir müstahdemi olması ha 
sebile işten (*ıkarılınıyarak hafif bir hizmette 
kullanıldığı ve bu keyfiyetin tekaüd kanunun 
dan evvel olmasına binaen malûlen tekaüde sev 
kine kanunî imkân olmadığı ve ancak vazife es
nasında malûl olması da nazarr dikkate alına 
rak olbabdaki karara tevfikan ayrıca 225 lira 
ta/minat verildiği ve idare ile alâkasının kesildi 
ği bildirilmektedir.

(ş düşünüldü:
Hakkında yapılan muamelenin kanunî oldu 

ğundan encümence yapılacak bir muamele olma 
(lığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1069 27 - FTl - 1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Yehuskiyo.l Kavriyel- 
oğJu.
Mahnmdpaija Kürk
çü haıt No. 24 
İstanbul.

11

Arzuhal hulâsası EncİLiııon karaı ı ve ne .sel)ebden verildiği

Gümrükte bulıııuın 
hı.stik tellerinin idba- 

müsaîtde (HİiİTne-ııru
si.

Fabrikalarda Jâstik tel nieveudu kalmadığm- 
dan gümrüklerde bulunan Alman menşeli iâflti-k 
tellerin ihracına müsaade .̂Hlî mê iini ist^^mektt - 
dir.

Yapılan tedkikatta bu malın 19 - X * J9:i9 
akvamına kadar gümrüğe gelmiş bulunduğuna gö 
re beyannamesi usulü veçhile gümrüğe tescil el 
tirilmek ve bedelleri (Jümhuriyet merkez bankası
na yatırılmak şartile yurda idhalinin kabil 
ülduğu anlaşdmış olmakla başkaca ya})dacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüıi

1070 27 - I I I -1940

961 İbralıim özalkan. 
1002 ' Bozkayada 531 No.

sokak 51 evd(*.
970 11ü.sey inoğlıı. 
lOİ^ İzmir.

Duçar olduğu tıaksız 
İlk haldiinda Adliye 
vekâletince yazdı emir 
verilmemesinden ba
his ve şikâyetini nâ- 
tıktır.

Kardeşlerde birlikte ipotek ettikleri müşterek 
gayrimenkullerine mukabil 1300 lira aldıkları 
avukat ilaci İzzetin mahkemede yalan yere ye
min ve şahadeti sebebile C. müddeiumumiliğint- 
vaki müracaatı üzerine keyfiyetin sorgu hâkim 

 ̂ liğince tedkik ve meni mulıakemesine karar ve- 
. ribnesi dolayısile vaki itirazına binaen ağır ceza 

mahkemesince de mezlvûr kararın tasdiki üzerim; 
tedkiksiz verilen bu kararın bozulması haldkında 
^İdliye vekâletine müracaatla yazılı emirle bu 

karai’larm bozulmasını istemiş ise de buna da muva 1' 
t’ak olamadığım, lıalbuki, ipotedi kaydini icra eden 
tapu memurlarımn cxilb ve istima edilmediğini 
ancak istinabe suretüe ifadelerinin alındığını w  
hâdiseyi tahattur edemedikleri için ademi malû
mat beyan ettikleri ve hele tapu kayidlerile sair 
kuyudu resmiyenin tedkik edilmediğini beyan iU‘ 
sarüı olan bu haksızlıktan kurtarılması neye mü 
tevakkıf ise yapıbnasmı ve yalan yere yemin eden 
ve şalıadette bulunan Haci İzzetin tecziyesini is
temektedir.

311 saydı karaı- mucibince mahkemelere aid 
ve mahkemelerden sadır olacak hükme tâbi bir 
mesele hakkında encümenimİ2sce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1071 27 - III - 1940
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&
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası Encümen k a ran  ve ne sebebden verildiği

934 I Fatma Gider.
975 Tophanelioğlu. 

-Kısıklı caddesi No. 28 
1 Şeref înal yanmda.
, İstanbul - Üsküdar.

Şehid oğlundan mu- 
hassas maaşının iade- 
ten tahsisi hakkında.

Harbi umumide Barbaros zırhlısında onbaşı 
iken 1331 senesinde şehid olan oğlu Niyaziden 
muhassas 125 kuruş maaşının 1341 senesinde on 
seneliği verilerek Hazine ile alâkası kesildiğini, 
ancak 80 yaşını mütecaviz ve kimsesiz olması se- 
bebile sefil ve perişan kaldığından bahisle maa
şının iadeten tahsisini veyahud muhtaçlara mua
venet faslından bir mikdar ınnaş lıağlanmasını 
istemektedir.

Talebinin kabulüne kanunî imkân olmadığın
dan dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1072 27- m - 1940

1^.
Giresun 

/. Sökmen

M. M. Kâ.
Samsun Balıkesir Bolu Bursa
.¥. Vlaş Feyzi Sözener L. Gören M. P. Gerçeker

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb Kırşehir Kocaeli Niğde Ordu
M. Şahin Dr. Y. Somer t. Tolon N. Erem Dr. V. Demir

Rize 
R. Dinç

Samsun 
N. Fırat

Sinob 
Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi
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696
'728 '

Arzuhal vereniç- ' 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer  ^  

Mustafa Fuad Üşün- 
doğan.
İçel ziraat müdürlü
ğünde Fehmi Turan 

elile Evcili köjründe 
eski öğretmen.
Mersin.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1932 senesi mesken 
bedelinin verilmediği 
hakkmda.

1932 yılına aid 84 liradan i'baret mesken be
delinin verilmesini istemektedir.

Maarif vekâletinden alınan eevabda ;
Malî vaziyetin müsaadesizliği sebebile :jimdi- 

ye kadar tediye edilememiş olan İçel vilâyeti ilk 
okul öğretmenlerinin 1932 yılımı aid menken be
deli alacaklarının 1939 yılı bütçesinden tesviyesi 
ııu de imkân olmadığı anlaşılmış olmakla 1940 se
nesi bütçesine vazedilecek tahsisatla ödenme»sinin 
zarurî bulunduğu bildirilmektedir.

Encümence dilek üzerine tayini muameleye 
maiıal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1073 28- I I I -1940

816
8!^

I Hilmi Dağtekin.
I Kılıçaslan mahalle- 
j sinde mukim Yeni- 

kapıda kahveci Hü- 
seyinoğlu.
Antalya.

221

Mâliyece kendisinden 
fuzulen tahsil edilen 
ecri mislin istirdadı 
davasında tayini mer
ci hakkmda.

İbrahim Şekli. 
Pevziçakmak caddesi 
No. 286 
Bursa.

Mübadil olarak Si- 
livriye iskân edilmiş 
iae de Bursaya iskân 
edilmesi hakkmda.

Maliye Hazinesince kendisinden fuzulen tah- 
•sil edilen ecri misilin istirdadı hakkmdaki da- 
vasraa Adliyece verilen selbî kararla Devlet şû- 
raijından verilen selbî karar üzerine tayini mer
ci için bir mahal bulamadığından davasının hangi 
merciden görüleceğinin tayinini istemektedir.

Bittedkik : bu gibi ihtliâfatm mercinin tayi
ni için kanunî mevzuat mevcud olmadığı ve bu 
husus hakkmda bir lâyihanm hazırlanmakta ol
duğu Adliye vekâletinin işarından anlaşılmıştır.

Halen Encümence yapılacak bir muamele ol- 
madığmfl karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1074 2 8 -m -1940

Mübadil olarak anavatana geldiğini ve Si 
iivi'ide iskân edilmiş ise de akraba ve taallûka 
tmın bulunduğu Bursaya gelmesi sebebile iskâjı 
hakliindan niahrum kaldığını beyanla Bursa da 
hilinde iskân edilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı 
nan eevabda:

Mumaileyhin Silivride iskân edildiği ve bir 
müddet sonra iskân mıntakasını terkederek Bur 
sada akrabalarının yanma gittiği ve 885 sayılı 
İskân kanununun 12 nci maddesi alıkâmına gö 
re muayyen müddet içinde iskân dileğinde bu 
lunmadığından talebinin tervicine kanunî imkân 
olmadığı bildirilmektedir
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" 3  I A r z u h a l  v e r e n l e -  
-  d 
2 ^
< !

r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a ^  y e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kvvt'lcc iskân ('diklijîi yeri ihtiyaı*ile terko 

tierck kiimihî ınüddol /arfııula l)a:;ik;u*a iskân 
lalol)in(le bulunmayan arzuhal sahibi hakkında 
tatbik (;dilen nuıamk-dı* kanunsuzluk ^förülnıc 
dij'-indfMi diÛ <i:inin reddine karar verildi.

Karar No. Karaı- tarihi

2S - i t i  - 194(1

1151 î;?evket Bürer.
1 W  I  ^ l î c t e k l i  ö û  y ü z b a ^ L

Sultantepaainde Cje- 
ınaleddin paşa sokak 
Now 4
Üsküdar - tstanbuJ.

Malûliyet maaşı talı- 
aİAİ hakkmda.

F/dirıu* Askerî idadisind»' jimnastik harekâtı 
ya|)ark(‘iı dÜ!^erek anuıdü t'ıkarisinde bir ârı/.a 
meydana lieldi^ini ve bunun İstanbul hastane 
leı-ine sevkedilerek tedavi edildiğini \'e yüzbaşı 
olduktan sonı-ı kıtada vazil'e (isnasmda attan 
tiüşerek yine bu ârızanın jneydana geldiğini \e 
binaenaleyii malulen tokaüd edilmesi it̂ MU 
seııesiııde Millet Me(*lisint‘ vaki müraeaatijıe 
Millî Müdafaa vekâletinee bu ârızanın askerli«:e 
intisabdan evvel duear olduğundan talebinin 
isafına imkân olmadığı ĵeklindc» olan cevabının 
Millet Meclisi Riyaseti vasıtasile kendisine tcl)- 
liğ edildiğini beyanla maluliyetinin kıtada vıı 
kııa gelmiş olmasr .sebebile maluliyet nuıaşı ve 
rilmesi hususunun teğminini istemektedii-.

Askerlerin /at işlerine taallûk eden ııu'sailde 
:>410 .sayılı kanun mııcibince Askerî temyiz maiı 
kemesine müracaat icab edeceğinden encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar Xo. Karar tarihi

J07G

656 Ahmüd Kirman. 
Galata Arab camii 
No, 183 kahvede, 
î^ n b u l.

Tekaüd maaşı tahsisi 
hakkında.

Denizyolları idaresinin Dumlupınar vapu
runda ateş('i iken sol (îlinin })armaklarının kesildi 
ğinden emsallerine olduğu gibi kendisine de te 
kaüd maaiji bağlanmasını istemektedir.

Münakalât vekâletinden alınan eevabda : 
Mumaileyhin vazifede malûl olma.sı .sebebile 

malûliyet maaşı verihnesi icabetmekte olub 3187 
sayılı kanunun 3G neı maddesi gereğince tanzi 
mi iktiza eden nizamname henüz meriyete girme 
mis olması sebebile maaş tahsisinin halen müm 
kün olmadığı ve ancak bu işin ikmaline kadar bu 
kanmıun 16 ncı maddesi mucibince kendisine 
avans verilmekte olduğu ve emsallerine maaş 

tahsis edildiği iddiası varid olmadığı bildirilmekle
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5 . Arzuhal verenle-
2 riıı adı, sanı A O Aı zııluıl l ı n l n s n s ı  Encümen karan ve ne sebebden verildij^

oturdukları ver
EneüınciK'c ıınunnolc tjıyiniııo maluıl olnıudığııuı  
k a n ır  verildi.

Karar No. K arar tarih i

1077 28 - III -1940

4147 Bislcüvierlik T ürk  li- 

4372 ' şirk(‘li. Balık
pazarı P eyn irc i s o 
kak.
A kosm anhaıı .
İstanbul.

S a n a y id e  istİTnal e d i l 
mek üzere h a v a  g a 
z ın d a n  a lm a n  is t ih 
lâk i’esmi hakkında.

.■V2(îO num aralı k an u n u n  birinci mad<lesinin  
:î lU'ii fıkı-asnuia san a y id e  k u llan ılan  havaj^fazi- 
)ii)i l»eh(>r îiietre mikahrııdan y im i para istihlâk  
resmi alınaeajrı yaz ıl ı  oldn^îu ha ld e  l)ir k uruş a lm  
dı^ıiH ve M aliye  vekâ le t ine  vaki nuiracaatlarrna  
aldık ları cevabda :

.Metre mikâbı y irm i para »*esme tâbi tutıı lan-  
havajıazi sa r f iy a t ın ın  sa n a y id e  jnnharrik kuvvcM 
olarak ku llan ılan  sa r f iy a ta  miinlıasjr olub fa b r i
kaların bunun h aric inde istihlâk ett ik ler i ^îazla- 
1‘in 2 4 J 1 say ılı  kanunuıı  birinci m addes in in  «A»  
fıkrası m u cib in ce  bir kuruş resimle m ü k el le f  bu- 
lundu^Mi bildirilmekte' ise de havayaz ın ın  nnnm ıî  
şcîbekeden a ln iarak  sa n a y id e  muhan-ik  ku vvet  
olarak istiıtudi vaki vc varid <»lma<lı^ından emri 
kaın ınun  tatbik m evkii bulması?ıa imkân da bu 
lunmıyacaj;! b(\van ve mahza san ay ii  himaye* için  
les is  ed ilm iş  olan hükm ün tatbik e tt ir i lm es in i  
v(> ieal)e<liyorsa k a n u m m  ta y in i  m a n a s ım  ve k a 
nun h ilâfına alınan  resimlerin iadesi is ten m ek 
tedir

lin  arzuhal .Maliye vekâlet ine  t(!vdi ed ilen 'k  
alınan cevabda : 2442 say ı l ı  kanu n n n  birinci  
maddesin in  «('» fıkrası h ü k m ü n ü n  g erek  değiş-  
meflen evvel ve «rc'iekse :>2(ifl say ı l ı  kan un la  de  
piş t ir i len  şek lin d e  sa n a y id e  m uharr ik  kuvvet ola 
rak kıı l lanılan  havagaz in in  beher metre m ik â 
bından y irm i para a l ın acağ ın ı âm ir  ohıh 2442  
sayılı  k a n u nn n  birinci nnuldesin in  «A » fıkra
sın da  ise havagazi tes isatı  olan yer lerd e  ınnuıni  
şebeke<len alarak havagazi sarfed('nl(>ı*in beher  
metre nıikâb ü zer in d en  bir kuı-uş istihlâk resini  
alınm asın ı âm ir  b u ln n d u g n  v(> b isküvic i l ik  şirketi  
ta ra f ın d a n  k n l la n ılan  hava.uazinin m uharrik  k u v 
vetten  gayr i h u su sa t ta  sar f  vc istihlâk edilmesi  
sebebile  b ir  kuı*u§ resm e lâbi tu tu lm as ın ın  za 
rurî vc  k a n u n î  b u lu n d u ğ u  ve havagazi ve elektrik  
resim lerindeki ten z i lâ t ın  a le lû m u m  sanayide 
k u llan a n la ra  m ah sus  olnıayıb y a ln ız  m uharrik  

kuvvet  olarak istim al ed ilen ler  için vazed ilm iş
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! Arzuhal veren le -;
I rin adı, sanı ve Arzuhal 

oturdukları yer ;
hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

hulnnduğu ve havagazinin muharrik kuvvet ola
rak istimali meşhud olmamasına {îclince: Bu ci
het iıı knnunun ihmali veya kanunla <loi’j)iş edil 
memif; olan ifjlere tatbiki i^in bir sebeb teşkil ede 
nı iveceği ifjar kılınmıştır.

teabı görüşülerek yapılan muamelede bir 
kanunsuzluk olmadığından dileğinin reddine ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1078 28- m - 1940

454 Alı Aygün ve ar. 
478 ' Oüceği köyü halkın

dan.
Gazianteb.

Köylerinde mütegal- 
libelik yapanların te- 
gaUüblerine nihayet 
verilmesi ve muhtar 
seçimi hakkmda.

196
m

Şevkiye Baysoy. 
Bakteriyoloji enstitü
sü mutemedi birade
ri Şakir nezdinde. 
Pendik - îstanbul.

ölü babasından ken
disine maaş bağlan
ması.

Senelerdenbcri köylerinde mütegallibe olarak 
y;eçincn ve kac^nkeılığı itiyad edinen bazı kimsele 
rin hile ve desise ile muhtarlığa scçilib köylüyü 
istismar ettikleri için muhtarlık seçiminin bozu
larak intihabın yenilenmesini istemektedirler. 

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Kanun dairesinde yapdan seçimlerin müşte

kilerin gayrimemnun oldukları, halbuki muame
lede bir yolsuzluk ve kimseye karşı hakzızlık ya
pılmadığı ve seçimde müstedilerin kazanamadık 
larmdan mütevellid iğbirarla şikâyette bulunduk
ları bildirilmektedir.

İhtiyar heyeti seçimine karşı vaki itirazın ka
nunî merciine yapılması muktazi olub bu hususta 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1079 28 - I I I  - 1940

ölü babasından kendisine maaş tahsisini iste
mektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda ;
Babası Hacı Alinin vefatı tarihinde kızı müs- 

tedi Şevkiye kocada olduğundan maaş tahsis edi
lemediği gibi sonradan kocası dahi ölmüş ise de 
1683 numaralı kanunun 64 ncü maddesine göre 
maaş tahsisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Müstedi hakkında kanuna muhalif bir mua
mele tatbik edilmediği görülmekle dileğin reddi
ne karar verildi

Karar No. B[arar tarihi

1080 28 - m  -1940
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8â 

1  ^ 
<
2822 ' 
2684

Arzuhal veveıile
rin adı, sanı ve 
oturduklan yer

Hidayet Nal(jacı.
Ahi evran mahalle
sinden Nal(;acıoğıılla- 
rından.
Kırşehir.

459
483 i

651 j
682 i

852 .
890 I

Şiiıasi Ertürk. 
Belediye ittisalinde
2 numaralı evde. 
Diyabakır.

Ar/Aihal hulasası ' P ^ n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r ü d i j i

Belediyece gayri ka
nunî bir şekilde ya
pılan istimlâk hak
kmda.

İlâma müstenid ala
cağının Mâliyece ve
rilmediği hakkında.

Belediyece kanunJ^ykırı bir şekilde istimlâk 
edilmek istenilen arsasının üç senedenbgri mua
melesinin düzeltilmediğinden ve mikdarının az 
gösterilmek suretile mağdur edildiğinden ve va
linin keyfî liareketleriuden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan eevabda şehir 
harita^sı mucibince mezkûr arsanın tamamının 
yola gittiği anlaşılarak istimlâkine karar veril
diği ve işin bu yüzden mahkemeye intikal etmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Mahkemeye aid ve oraya intikal eden hâdise 
hakkmda Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1081 28 - III -1940

Yedinci kor Levazımınca satın alman ve debeli 
393 lira 50 kuruş olarak mahkemece hüküm al
tına alınan kırtasiyeden alacağının Maliye vekâ
letince tesviye edilmediğinden şikâyet edilmekte
dir.

Yapılan tahkikatta : 1513 sayılı kanuna tâbi 
bulunan bu alacak hakkında Diyarbakır mahke
mesince verilen kararm Hâzinece temyiz edilib 
henüz karara bağlanmadığı ve ayrıca müstedinin 
Devlet .şûravSina da idari dava açmış olduğu ve bu 
da neticelenmemiş olduğu anlaşılmış olmakla En
cümence j’apılaeak muamele olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1082 28 - III  -1940

1733 Şakir Aral.
164^ Şeyh Hayran mahal

lesinde Çoğul memle- 
hasmdan mütekaid. 
Bayburt.

İkramiye verilmediği 
hakkmda.

:>0 sene memuriyet ederek tokaüd edildiği 
halde ikramiye verilmediğinden ve tekaüd maa
şından her ay 144 kuruşu noksan verildiğinden 
ve kefalet sandığındaki parasmın da dört sene
den beri iade edilmediğinden şikâyet etmektedir.

Vapılan tedkikatta : Mumaileyhin maaşlı hiz
met müddetinin 30 seneyi doldurmadığından ve 
vaziyetinin 1683 sayılı kanunun 58 nci madde
sine uymadığmdan ikramiye verilemediği ve 
tahsis edilen maaş hesabmm Divanı mulıasebat- 
ça da tedkik olunarak tescil edildiğine göre yan
lışlık olmadığı, kefalet sandığınca mumaileyhten



ıs
Arzuhal verenle
r in  adı, sanı ve 
oturduİdan yer

ArzuJbal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kesilen 38 lira 20 kuruş kefalet parasmdaiı 2489 
! sayılı kaiMun mucibi sarıclık(‘a ödenen ziııuııetler- 
 ̂ den dolayı hissesine isabel cHİen 12 lira 24 kuruş 
! tenzil edilerek geri kalan meblâğın kendisine 

ödenmek üzere Ziraat bankasına 3022 sayılı te
diye emrinin yazıldığı anlaşılmıştır.

: Iş düşünüldü;
I Arzuhal sahibi, hakkında tatbik olunan bu 
j muamelelere kani olmadığı takdirde kazaî mer- 
I  çilere müracaatte muhtar bulunmakla encümen

ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1083 28 - III -1940

11Ö8

116Î
Tevfik Kobaneri. 
îhsaniyo mahallesi 
N«. 5 
Bandurma.

Yardım edilmesini is
temektedir.

Yüz elliliklerden olup af üzerine memleketi
ne >gekliğini ve emvalinin halifeeil«r taralından 
yağma edildiğini v(‘ vaki- müracaati üzerine Da
hiliye vekâletinden yardım yapıtaımyacağı c(>- 
vabı verildiğini ve Hükümet konağt ittihaz edi
len evlerinin kirasını istediği halde verilmediği
ni Bandırma ve Karacabeyde tapu ile mutasarrıf 
oldukları bir kaç j)ar( â arsanın başkaları tara
fından za])tedilmiş olması .sebebile kaymakamla
ra müracaatle bunlann kendisine teslim edilme
sini istediği halde hiç bir netice alamadığını be
yanla muhtaç bir vaziyette olduğundan adaletin 
yerine getirilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Hükümet konağı ittihaz edilen binanın hem

şiresinden isticar edildiği ve bedelâtı icarenin 
tamamen tesviye olunduğu ve yalnız tahsisatının 
mevcud olmaması sebebile düyuna kalan 1931 
senesi icarının Muhasebei umumiye kanuuunun 
93̂  ncü maddesi hükmüne tevfikan muayyen 
vaktinde taleb ve takib edilemediğinden müın- 
ru zamana uğrayarak Hazine lehine sukut et
tiği ve müstedinin başkaca bir alacağı olmadığı 
bildirilmektedir.

Dilek mahkemeye aid mesailden bahis bulun
makla encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1084 2 8 -m -1 9 4 0
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Bahri Malatyalı. 
Nüfus müdiirlüsüıı- 
(U'n mütekakl.
Zile.

Arzuhal hulâsası > Encümen kararı ve ne sebebden verild iği
_______L

Divanı muhasebatça 
tefsirine lüzum gÖB- 
terilen tekaüd İcanü- 
nıınuTi 42 nci madde
sinin biran evvel tef- 
sii'i hakkında.

Ahnıed KubUay ve 
arkadaşları.
Alaçam nahiyesi Kü- 
menüs köyünde mi- 
»afireten -mııkim Ger- 
zeli.
Alaçam - Bafra.

Kanal a ^ a  T»ökıelW- 
fİA’̂ eti haikkında.

34 sene hizmetten sonra tekaüde sevkedildi- 
ğini ve tekaüd maaşının hesabında 25 jjeneden 
fazla olan dokuz senelik hizmetine mukalbil tah
sis edilecek maaşm sureti tahsisi Divanı muha
sebat umumi heyetince tefsire mühtaç görüle
rek keyfiyet 7 - V - 1937 tarih ve 116175/1030 
sayı ile Yüksek Meclise ar^odilmiş olmakla bir 
an e\^el intacını istemektedir.

Divanı muhasebat reisliğinin cevabında 1683 
Silili kanunun 42 nci maddesinin veghi tatfcifcımn 
tefsiren bir karara ‘bağlanması hususu 
Âliye arzedilaıiş olmakla yapılacak muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Tefsir kararının neticesine intizar zarurî ol- 
nıağla Encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1085 28-ni-1940

Alaçamın Yeniıee köyünde açdacak kanalda 
ahali i mahalliyenin çalıştırılması kanunu mahsus 
iktizasından iken bu köy ve nahiye ile hi'Ç alâ
kalan olmadığı halde kendilerine de mi&ellefi- 
yet tahmil edildiğinden şikâyetle kanun dairesin
de bu işten muaf tutulmaları hakkında icaib eden
lere emir verilmesini istemektedirler. Kanunun 
tahmil ettiği bir mükellefiyete tâbi obnadığı hak- 
kındaki dileğinin evvelâ salahiyetli mercilerde 
bilâhare matlubu ieaf edilmezse kazaî mercilerde 
tedkikı icab trtJtiğinden encümence yapılacak mu- 
amele olmadığınft karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1086 28- I I I  - 1940

976 ; Faik Küçüker ve ar. 
10^ Oamü k<>̂bir mahalle- 

simîe.
Bayburt.

Emlâki miUiyeden 
taksitle aldıkları fçay- 
rimen küller haüdnn- 
da.

Ellerinde bulunan hasar mazbatalarının ka
bul edileceği düşüncesile taksitle Mâliyeden yük
sek bedellerle aldAları gayrimenkullerin bedel
lerini veremediklerinden bu gayrimenkullerin 
1331 senesi mukayyod kıymetlerine altm farkının 
zammı suretile hâsıl olacak mikdarm borç ola
rak kabulünü ve borca ellerindeki mazbataların 
mahsubunu veyahud ihale bedellerinin yüade yir
misinin aranmayıırak satış mukavelelerinin fes
hi ile borçlarının terkinini istemektedirler.
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1120
1173

Ali Riza Şenkan, 
Bomonti silâhşor cad
desi No. 67/5 
îstanibul.

Açık maaşile harcıra- 
hımn verilmesi hak
kında.

5059
5414

Ali Gül.
Kırcaovalı.
ödemiş.

ödemiş Hükümet er
kânının yolsuz mua
melelerdi* btılımduk- 
ları hakkmda.

Yapılan tedkikatta :
Hasar mazbatalannın satış bedellerine kar

şılık kabulüne ve satış akdinin feshine bu gün
kü mevzuatımızın müsaid olmadığı Maliye vekâ
letinin işarından anlaşılnuıkla dileğin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar taı-ilıi

1087 28- İÜ -1940

İzmit hususî idaresinde mimar iken vazifei 
mamuresini suiistimal suçile mahkemeye tevdi 
edilerek beraet etmesi üzerine açıkta kaldığı müd
dete aid maaşları ile harcırahının itası için vaki 
müracaatinin isaf edilmediği ve Devlet şûrasına 
vaki müracaatinin de müruru müddetten dolayı 
reddedildiğinden hakkmın sıyanetini istemekte
dir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Mıımaileyhin taleblerinin gerek 1452 ve gerek

se ;iOr)G sayılı kanunhırnı s^üınulü haricinde görül
mekle beraber Devlet şûrasınca da müruru müd
detten davasının reddedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

803 sayılı Meclis karan mucibince encümence 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1088 28 - III  -1940

ödemiş kazasında vukua gelen yolsuzluklar 
hakkında 1937 senesinde merhum Atatürke şikâ
yetlerde bulunarak taihkikata da tevessül odihniş 
ise de aradan yıllaı- geçınisj ohuasrna rağnıen şi
kâyetlerinden bir semere hâsıl olmadığından şi
kâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Hilafı hakikat şikâyetlerle resmî daire ve yük- 

sd: makamları fuzulen işgal etmeyi itiyat edinen 
mumaileyhin son şikâyeti de her türlü kanunî 
merasimi yapılarak seçilen köy muhtarını kendi
sine medyım kılmak gayesile yapmış olduğu ve 
îhbaratmın tamamen gayrivarid bulunduğu bil
dirilmektedir.

Yapdan tedkikatta : Şikâyetin yerinde olma
dığı anlaşılmakta ancak müsbet ve delillere isti-
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nad eden bir şikâyeti varsa kanunî mercilere mü- 
; racaatta muhter bıilunub encümence başkaca bir

muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

4754
5085

ilaydaı- üğuz. 
iCasırapaşii Büyük 
Piyalo oümrük sokak 
No. 5 
İstanbul.

İskân edildiği evin 
ve çift hayvanlarmra 
satıldığı hakkında.

4559
4 8 ^

Emin Erdeniz.
Çatma mescid mahal- 
fesi Pehlivan sokaJk 
No. 8
Kasımpa.şa - İstanbul.

Tekaüd maaşından 
kalan alacağı hakkın
da.

1089 28 - III  -1940

On dört sene evvel Giritten göçmen olarak 
gelerek Hükümetçe Karadeniz Ereğlisine bağlı 
Karakavuz köyüne iskân edilerek ev ve çift 
hayvanı verildiği halde bilâhare bir borç sebe- 
bile olduğu söylenerek bıuılarm malmüdürü ta
rafından satıldığından şikâyetle İstanbul civa
rında iskânını istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda :
1340 senesinde gelen mumaileyhe adi iskânı 

için adı geçen köyde mal tahsis ve teffiz edilmiş, 
bilâhare 2510 sayılı kanunun neşrinden evvel 
mezkûr gayrimenkulleri ahara ferağ eylemiş ve 
ziraatte kullanılmak ve bedelleri taksitle öden
mek üzere Hükümetçe verilen çift hayvanı ile 
alâtı ziraiye ve tohum bedeli ve müterakim 
arazi vergisinden ceman yekûn 190 lira 66 ku
ruş borcunu da bu emlâki devrederken kendi 
rızasile makbuz mukabilinde ödemiş olmasına 
rağmen haksız tahsilat iddiasile Devlet şûrasına 
ve mahkemeye müracaatta bulunmuş ise de bu 
müracaatlarının da reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

İş düşünüldü :
Dileğin reddi hakkında Devlet şûrasınm ve 

mahkemenin mevcud kararlan üzerine Encümen- 
oü tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1090 28 - III  -1940

İstanbul muhassasatr zatiye muhasibi iğinden 
verilen mahsubu umumî deyin ilmühaberi nnı- 
cibiıu'o scnt'lori li'kaüd ınaaîjlarrndau
alacağı olan 70 liı-a o') kuniîju hu ana kadar ala- 
ma<lı^'in(lan bahisle nıüioaddid dola yaptığı mü- 
racaallarnıa hu alacağın Hazine lehine sakit ol
duğu l)il(iiı-ihniş olduğundan bu istilıkakının ken
disine vorilm(*si hususunda karar ittihazını iste
mektedir.
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Maliye vekâletinden alman cevabda :
Hükümeti sakıtu zamanına aid matlubatı hak

kında tedkikat yapılmak üzere elindeki vesai
kin irsali lüzumu İstanbul DefteiKİarlığma bildi- 
ribniy ise de mumaileyliin bir sene evvel vefat 
etmesi hasebile matlub vesaikin teğmin ve irsali 

; kabil olamadığının cevaben bildirilmiş olmasına 
binaen muamele ifasına imkân bulunamadığı bil- 
diriliB^ktedir.

Gereği düşünüldü :
Mevzubahs alacak hakkında viuûsleriuiıı aid 

olduğu mercie müracaatta muhtariyetleri der- 
kâr bulunmasına binaen Encümence tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1091 28 - III -1940

3282 Şaban Fırat.
Mur.ndiye mahallosin- 
do mukim Emine vo 
l\*mbo vekilleri.
M us.

Tapulu arazilerinin 
mıthacirlerc verildiği 
hakkmda.

Muş vilâyetinin Faşfaldak köyünde mukay- 
yed 63 parça arazilerinin Kağızmanın Akdam 
köyünden gelen muhacirlere tevzi edildiğini ve 
bu hususta vilâyete vaki müteaddid müracaatle- 
rinin müsbet bir netice vermediğini beyanla hak
larının gözetilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin cevii- 
bında:

Mevzubalıs arazinin 1335 senesinde muhacir- 
leni tevzi edilerek tapuya da tescil ettiribmiş ol
duğundan ancak mahkeme kararile bu senedle- 
rin iptali mümkün olacağı vilâyetin işanna at
fen bildirilmektedir.

Müstedinin elinde tapu senedi bulunduğuna 
ve haksız yere arazilerinin muhacirlere teffiz 
ve namlarına tapu sicili tesis kılınmış olduğu 
4<4dia -edildiğine ^ r e  bu şekîlddci iddiakrm zil- 
yedieri l^pu kaydinkı iptali şeklküâe
mahkemeye açılacak dava İle halledilebileceğin
den dilek üzerine encümence bir mraımele ifa
sına imkân olmadığına karar v e r^ i.

Karar No. Karar tarihi

1092 28 - III -1940
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316 î lUrahira Hafekı Yen- 
334  ̂ tör.

lieşikta^ Valid<j çeş- 
niü«i TalimhHHe mey- 
«lam No. 2 .
İstanbul

Arzuhal hulâsası'' Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Harİluede mazbalası- 
ua mukabil bir ev 
verilmesi hakkındatv

.1061 , Memedüğlu Ahraed. 
1111 Posta müvezzii.

Mustafa Siriki vası- 
tasile.
H afja - Suriye.

Harbdc Ruslaı* larafındau eıavalinin tahrib 
ve iluak edildiğinden dolayı elinde nievcud za
rar ve ziyan mazbatası nıuhteviyatıuın nakden 
ödenmesini veyahud buna müteallik bir ev ve- 
lilmosini ve imnlarn imkân buluınnadığı takdir
de lıidematı vataniyesine mukabil l)i)' mesken 
verilmesini dilemektedir.

Yapılan tedkikatta:
Emval ve emlâki düşman, usat ve lıasbellü- 

zum Hükûmel tarafından tahrib edilenlere em
lâk tevziine dair olan 441 sayılı kanunun bazı 
maddelerini tadil c'den (i82 sayılı kanunun 
2033 sayılı kanunla ilga edilmiş olmasına bina
en bu kanunlara göre istihsal edilmiş olan mtŷ - 
bataların sahihlerine «rtrk bir hak temin etmi- 
yeeeklerine binaen her veçhile dileğin isafının 
mümküıı olmadığı Maliye vekâletinden alınan 
cevabdan anlaşılmakla encümence tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1093 28 - İ l i  -1040

Mahkûm olub yur- , 
duna dönmek dileğine 
dair. !

Aslen Sivas vilâyetinin Şarkışla kazasının 
Akeakışla nahiyesine bağlı Bozkurd köyünden 
olup on beş sene mukadden» bir kaza neticesi 
elinden meydana gelen katil hâdisesi d»l»yısih‘ 
on bey seneye mahkûm edilmiş iken Siva» ha- 
pisanesinden firar ederek on beş sent̂ <4en beri 
Suriyede hali fiı*arda Imlunduğundnn kanunî 
niüddetin müruruna mebni bu mahkûmiyetten 
affedilerek ailesile birlikte yurduna dönmesine 
müsaade edilmesini istemekUKİir.

Adli^’e \'«kâletind(in alıııan cevabda: 
Mumaileyh hakkında hükmedilen eeza mik- 

darına nazaran hâdisede henüz ceza müruru za
manı tahakkuk etmemiş vf» hali firarde olması 
ve müddeti iğinde dehalet etmemesi sebebile de 
2330 sayılı kanundan istifade edememiijKve şim
diye kadar izine tesadüf edilemediğinden yaka
lanamamış ve iadesine de imkân bulunamamış 
ise de bu defa adresi elde edilmiş olmakla iade
sine tevessül olunduğu bildirilmektedir.

Encümence j’apılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1094 28 - III -1940
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Mürsel Krtunsa. 
Maarif vekâleti zat 
işleri tedkik Tiiemii.ru. 
Ankaru.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

İla tayda geecıı müd
dete aid mesken Ik*- 
dellerinin verilmesi 
lıakkında.

Hükümetçe muvaJckat. memuriyet harcırahı ile 
Hataya gönderildiğinden ve bu şekilde Hataya 
gidenlerin bütün haklarının mahfuz kalacağı 3296 
sayrlı kanun hükümleri iktizasından olduğu hal
de mesken tazminatının verilmediğinden şikâyet
le bunun tesviyesini istem.ektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda : 1452 sa
yılı kanunun 18 nci maddesine tevfikan üg ay- 
hk mesken kirasımn verildiğini ve falcat Maliye 
vekâletinin bu mesele hakkında 3296 sayılı ka
nun hükümlerine göre muamele yapılarak mes
ken tazminatı verilmemesi yolundaki işarları üze
rine verilen paranın istirdad olunduğu bildiril
mektedir.

Müstedi hakkında tatbik edilen muameleye 
kani olmadığına göre işin kazaî mercilerden hal
lini istemek zaruretinde olmakla Encümence ya- 
j)Tİacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1095 28 - III -1940

Reis
Giresun

/. Sökmen

M. M. 
Ordu

Kâtib 
Samsun 
M. Ulas

Balıkesir Bolu Bur«a
Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. Fehmi Gerçekcr

Çorum 
iV. Kayaalp

Gazianteb Kırşehir Kocaeli
M. Şahin 1)7'. Yiisuf S om er î. Tolon

Niğde Ordu
N. Erem Dr. Vehhi T>ewir

Samsun 
N. Fvrat

Sinob 
/. Cemcl Aliş

Hatay 
B. S. Kunt
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PMkrct Soknlhı ve 
Mustafa Sokullu. 
Kuru kavak caddesi 
Nü. 49
Rviib - İstanbul.

Arzuhal hulâsası ’ Encümen karan ve ne sebebden verildiği

J126
1180

larmdan.
Adapa^arlı,
Adıyaman.

da.

Babalannnı maaşın
dan kesilib yardım 
ŝHlKlIğIû ı yatırılan 
paradan karzen ve
rilmesi hakkında.

Her biri birer lisede okuduklarını ve babala
rının İstanbul belediyesi Karaağaç mezbahası 
memuru olub maaşının dörtte birinin vergi olsr 
rak teVkif edildiğini ve her şy ücretinden yüzde 
beşini memurin ye ınüstahdemîn sandığına ken
di namına yatırdığım ve bu suretle j^eçimde müş- 
kil ât «ektiklerinden ve ahvali hazıra sebebîle bir 
taraftan borç para da tedarik edemediklerinden 
bahsile muavenet sandığındaki parasından bir 
mikdar istikraz etmek istedikleri halde beledi
yece buna da muvafakat edilmediğinden şikâyet 
edilmekte ve babalarının kendi parası olan yardnn 
sandığındaki paı^adan ikrazatta bnİTinmalarmm 
icabedenlere emir verilmesini istemektedirler.

Encümence tayini muameleye mahal olm«ıîr- 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

.Mcmed Hızaldı. ! Hakkında verilmiş 
Emniyet karakolu eli- j olan ihraç kararının 

le salbık polis memur- I kaldırılması hakkın-

İshak Kıyılmış ve ar- 
kada.şları.
Çorum vilâyetinin 
merkez kazasına bağ
lı Kıyı ve Kıvırcık 
köyleri ihtiyar hey
eti azası.
Çorum.

Arazilerinin tahririn
de usulsüzlük yapıl
dığından şikâyet.

109Ç 29- m - 1940

Yazifei memuresini suistimal suçile hakkmda 
verilen ihraç kararmın indî ve kanunsuz oldu
ğundan bahsile müteaddid makamata müracaat 
ettiği halde müsbet bir netice alamadığından ve 
bu hususta Devlet şûrasma vaki müracaatmın 
da müruru müddetten dolayı reddedildiğinden 
hakkında verilmiş olan İcararm refile memuri
yetine iadesini istemektedir.

803 sayılı Meclis karan mucibinec Devlet 
î;jnrasınea karara bağlanan mesail hakkmda En
cümence karar ittihazına mahal olmadığmn ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1097 29-111-1940

Köylerinde arazi tahrir eden komisyonun mırfı- 
tardan malûmat almakla iktifa oderek çok y iv 
sek kıymetler takdir ettiğiîuffeı̂ L ^İL^lfpİ^er'^nö^ 
kadar vilâyete itirazda 'bulunmuşlafeı 
lan tahrirde kaıiÜri^luk görülmediğini ̂ ve* -̂ farid 

Devlet şûrasına müracaat edebileceklerininise
bildirildiğini ve halbıiki masraf yapamayacak! hal
de olduklarmdan merkezden bir heyet gönderile
rek mahallînde tedkikinı istemektedirler. I 

Hakikatta bir hatenzlık mevcud ise Devlet
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721

728
760

: rasına müracaattan t)a,şka kaaıuaî yol olmadığm- 
dan dileığiıı reddine karar verildi.

E!m'ar No. Kaüar tai-ilıi

1Û98 29- i n - 1940

.Niyazi Ko^er. 
Küçû^kuyu nahi '̂csi 
müdürü.
Ayvacık - Çatıakkaje.

Ziraat bankasına olan 
borctrmın affi.

Ziraat bankası m«muru iken bir hesab açığın
dan dolayı mahkemece malıkûm edilen mebaliğin 
şekli istifası mağduriyetini muei'b olduğundan 
gösterdiği şartlar dairesinde borcunun ödenmıasi- 
ne veya affine müsaade istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karaı* 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1099 29 - I II  -1940

Mcmed Dikmen, 
Nişantaşı (rüzelbahi^ni 
sokak Yeni :^pamnu 
apartımanı No. 16 da 
Emekli sm^ari albayı, 
[staaıı^l.

Tekaüd maaşı veril
mesi.

1146
1201

Heyeti mahsusa kararile askerlik nisbetinin 
ve maaşmın kesildiğinden ve 3527 sayılı af kanu
nundan istifade ettirilerek tekaüd maaşı verilme
si hafckmdaki dileklerine Millî Müdafaa vekâ- 
kıtiıtoe keyfiyetin tefsire müirtaç görüldüğünden 
ve afetüye vâfcâletince de lefcaüd aidatları iede 
edibniş ve alâkalan ke»ilıııiş o'lmökla t^ a ü d  sı
fatlarının kalmaimş olduğunu bildirdiğinden do
layı, Devlet şûrasına müracaat etmiş îaskat he
nüz bir netice alamamış olduğundan’baıhsile aC 
kanununun hüküm ve şümulüne, göre kanunsuzu 
olarak kesilmiş olan tekaüd maaşının kesildiği 
tarihten itibaren tekrar tahsisini ve yüzde elli 
zammüe verilmiş olan aidatı tekaüdiyenin mah
subunu istemektedir.

Hâdisenin salâhiyettar Devlet şûrasınca ted- 
kik edilmekte olduğuna göre Encümence tayini 
muameleye malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

lîOO 2 9 -m -1 9 4 0

ŞeViket Tıldmm.
Mektubcu.
Çoruh.

A ^ t a  kaldığı müd
dete aid maaşlarının 
verilmesi hakkında.

Hakandaki tasfiye kararının Devlet şûrasın- 
ca refine rağmen açıkta kaldığı müddete aid 
maaşlarının verilmemesinden şdkâyet edilmekte
dir.

Bu maaşların kanunen verilmesi lüzumuna 
kani olan müstedinin matlubunun merciinden ve
rilmediğine göre kazaî tarikle bu hakkını isteye
bileceğinden Encümence j apılacak muamele ol-
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Mcmed UzliLSiı. 
Vücobag mahallesin
den.
Helvaeıofflu.
Denizli.

İbrahim Cemil özay. 
Tepebası caddesi Çat- 
mameseid mekteb 5»o- 
kak No. 16 da. 
B e j^ h ı - İstanbul.

Harb malûlü oKJıı* 
ğundan derece üze
rinden tftkatid edil
mesi.

621
651

Aluned Saraco^u. 
Gülük mahallâsinde. 
Eski jajıdarma başça
vuşu.
Süleymaooghı.
Kayseri.

Tekaüdlük K«kb 
rilmesi.

ve*

Karar No. Karar tarihi

1101 29. m  -1940
Hidematı vataniye 
tertibinden maaş bağ
lanması.

Beş nüfus ailesile beraber ihtiyar ve pek fa
kir kaldığmdan m.illî savaştaki hidematına mü- 
kâfaten hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar .No. Karar tarihi

1102 29 - III -1940

Yemende har4xle sağır kalarak malûl oldu
ğunu ve 1327 senesinde Şam merkez hastanesin
den verilen raporla tekaüd edildiğini ve dereceye 
tâbi tutulması hakkında vaki müracaatlarına ma- 
lûliyetini tevsik edecek rapor ibraz edemediği 
için menfi cevab verildiğini bütün raporlarının 
mahzeni evrakta mahfuz bulunduğunu ve Dev
let şûrasının da aleyhine karar verdiğini, halbu
ki bütün raporları eski Harbiye nezaretine irsal 
kılınmış olmakla bunların aranmadığından şikâ
yetle hukukunun sıyanetini istemektedir.

Devlet şûrasınca davası reddedildikten sonra 
hâdisenin tekrar tedkikine imkân olmamakla be
raber bu imkân farzedilse bile askerlerin zatî 
işlerine müteallik hususat için 3410 sayılı ka
nunla Askerî temyia mahkemeleri mükellef kılın
mış olduğumdan tayini muameleye mahel olma
dığına karar venldi.

Karar No. Karâr tarihi

uca 29. m -1940

1.̂ 25 senesinde jandarmaya intisabla 1935 
senesine kadar 25 sçne hizmet ettiğini, evvelce 
yirmi sene hizmet edenlerin tekaüde sevkedil- 
diklerini ve âmirlerinin teşvik ve tergibi ile bu 
müddeti ikmal ettiği halde hizmetini beş sene 
daha temdid etmesi üzerine bu arada çıkan 1683 
sayılı kanuna tâbi tutularak ve tahdidi şinne 
uğratılarak terhis edildiğini ve vaki müraoaatle- 
rine tekaüd hakkından istifade edemiyeceğinin 
bildirildiğinden şikâyetle tekaüd edilerek yirmi
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beş sene hizmetinin karşılığının verilmesini iste
mektedir.

Hakkmda tatbik edilen muamelej^e kanaat 
etmediğine göre idari kaza yoluna müracaatı 
iktiza edeceğinden encümence bir muamele ya
pılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

619
W

Memed öztemel. 
Eski belediye mühen
disi Mııhhir. 
Bakkesir.

îhiban neticesi tak
sitle aldığı ikramiye
nin faizinin de vçril- 
mad.

1104 29 - III -1940

Muharrem Hasbi fabrikasının Hâzineden 
kaçırdığı vergiyi ihbar otıııekle kendisine 6 0G5 
lira ikramiye tahakkuk ettirildiğini ve vergi ile 
ikramiyenin tahsili için beş senelik taksite rap- 
tolunduğunu ve bu taksitin muntazaman faizi- 
lo birlikte tahsil edilmekte olup ikramiyesinin 
senelik taksiti verildiği halde faizinin verilme
diğinden şikâyetle bu hususta defterdarlığa ve 
Maliye vekâletine vaki müraeaatlerine menfi cc- 
vab verildiği beyan olunarak hakkının verilme
sini istemektedir.

Kanunen bir hakkının verilmediği iddia edil
diğine göre alâkadar kazai mercilere müracaat 
edilmesi icab edip encümence bir muamele ifa- 
sma mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1105 29 - I II  -1940

1123
1177

Memed Sağlam Te- Vakıf paralar mü- 
Tîiel ve eşd 
Zelih^ îkbal
$aîak - mahâllööinde i  ha/kkmda.
Şafak caddesinde 40  ̂
sayılı evde mukim. ,
Edremid. İ

Çocuklarının hastalıklarının tedavisi maksa- 
İ dürlüğünce kantmsuz dile Kadıköyde iki evile bir dükkânı terhin ede- 

olarak satılan evleri ' mukabilinde 945 lira aldıklarını ve on sene
geçdiği halde bu parayı ödemeğe imkân bula
madıklarından satılığa çıkarılarak iki yüz lira 
mukabilinde mezkûr müdüriyet uhdesinde kal
dığını ve icara verilerek borca tekabül edecek 
mikdarda gelir teğmin edilmesine rağmen bu 
kere de meiskûr idarece 2000 liraya satıldığım 
istihbar ettiklerinden kira gelirlerinin boruları
na karşılık tutularak mütebaki kalan mikdarın 
kendilerine iade edilmesi suretile haksız ve 
kanunsuz olarak icra VrlmflTi muamelenin düzel
tilmesinin teğminini istemektedirler.

Hukuku adiyeden mümbai  ̂ olan hâdise hak'
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kında Encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

IlOG 29- I I I - 1940

1236 Osman Lûtfi Zaim, 
*Î29İ6 ' Arif iye mahallesi Ta

htı! caddesi No. 81.
' Eski müddeiumumî- 

lerden. 
i Eskişehir.

Tasfiye kararmın kal
dırılması.

1164
1219

Sadettin Nadir Boz 
yiğit.
Atıfbey mahallesi 120 i 
numaralı evde. ■ 
Eski komiser, muavin- i 
lerinden. ı
Ankara. I

Malûliyet maaşı bağ
lanması hakkmda.

1225 I M. Cemal Bildiren. ! Hademe! hayrat ma- 
1285 ! Hacı bayram camii | aşlarının arttmlma-

iTnflimT,
Ankara.

n .

'Memleketin muhtelif yerlerinde hâkimlik etti
ğini ve uzun seneler geceli gündüzlü çalıştığmı 
ve bilhassa Mu.sul vilâyetindeki hâkimliğinde bü
yük muvaffakiyetUm İ olmasma rağmen tasfiyeye 
tâbi tutularak 3 lira 36 kuruşla tekaüd edilmiş 
olduğunu ve her ne kadar Devlet şûrasma müra
caat etmiş ise de müruru müddetten davasının 
reddedildiğini beyan ile hizmetlerine mukabil 
tahsisatı mestureden yardım edilmesini veyahud 
bir vazifeye tayinini istemektedir

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1107 29 -111 -1940

Vazifeden mütevellid hastahkla mefluç bir 
hale geldiğini ve bu hususun Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâleti Hıfzıssıhha dairesince de tes- 
bit edilerek vaziyetinin 1683 sayılı kanunun 42 
nci maddesine uygun olduğu tebeyjün ettirile
rek dosyasının Divanı muhasebata tevdi edildi
ğini ve fakat Divanı muhasebatça malûliyetinin 
vazifeden mümbais olmadığı ileri sürülerek vize 
edilmeden iade edildiğini beyan ile hukukunun 
muhafazasını istemektedir.

Divanca yapılacak muameleler üzerine ka
nunî ye kazaî yollara müracaatla dileğ^ neti
ceye bğlanması zarurî olduğundan Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1108 29- m -1940

llademei hayratın maaşlarının arttırılması 
hakkında Kvkaf umum müdürlüğüne vaki müra
caatlarına müshel veya menfi bir cevab alama- 
dıklarrııı, aklıkları maaşların çok az olub ev ki
ralarını l)ile teğmin edemediğinden, çocujcları- 
nın tahsilini yaptıramadıklarından şikâyet^ ma- 
uşlarınnı arttırılmasını istemektedir.
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3̂ 230 I Aliye Miran.
1295 Hayrettin

evi No. 7
ölü Fatma Nuriye 
kızı.
Bof̂ âziçL - UtanbuL

Kvinin tapıumınm 
verilmesi.

Tayini muamclpye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1109 29 - III  -1940

i;^37 sen(isınde validesinin bir ov satın almak 
için bir rıımdan istikraz ettiğini ve borcunu 
muntazaman verdiğini ve p<‘k cüzî bir borcu kal
mış iken rumun ortadan kaybolduğunu ve bilâ
hare öldüğünü öğrendiklerini ve iki. sene evvel 
de validesinin vefatile üç çocukla kimsesiz kal
dığını ve kardeşleri şehid olmakla annesinin üç 
aylık maaşı ile geçinirken onun da vefatile bu 
maaşın da kesildiğini ve nihayet evi kiraya ve
rerek ke*ndisile çocuklarının bir f)daya sığındık
larını ve fakat bir buçuk seneden beri kiracının 
kira vennemesi sebebile mahkemeye müracaat et
miş ise de evin tapusu olmaması sebebile mah
kemeyi uzattığını beyanla bu elîm vaziyetten 
kurtarılmak üzere tapunun verilme.sine emir bu- 
yurulmasmı. istemektedir.

Bncümence yapıla<^k muamele olmadığına 
karar veril<tt.

Karar No. Karar tarihi

1110 29 . III -1940

1251 Celâl Kunduh. 
lÖ İ  vekâleti. leva

zım dairesi memurla- 
n»âtn.
Ankara.

Barem de -̂ecesi hak- 
kındaJvi dileğinin na
zarı itibara aUnması.

3656 sayılı kanunun muvakkat 9 ncu mad
desinin J929 yılından evvel Devlet hizmetinde 
bulunupta ayrılmış bulunan ve yeniden Devlet 
hizmetine gireceklere bir hak bahşettiği halde 
bu tarihten evvel Devlet hizmetinde bulunup bu 
alâkasını hiç kesmiyerek yine Devlete hizmet 
etmekte bulunanlara bu hakkı tanımadığından 
bahsile kendisi gibi bu vaziyette olanlarm da 
bu haktan istifadesini ve adaletin tam tecellisi
nin teğmini için mezkûr maddedeki (yeniden) 
kaydinin kaldırılmasının ve bu suretle madde 
hükmünden istifadesinin teğminini istemektedir.

Kanun mı tadiline mütedair dilek hakkında 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1111 29 - III  -1940
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S«hibi olduğu değir
menin işlemesine mü
saade edıhnediği hak
kında.

Mâliyeden satın aldığı değinnenin tamiri için 
rulmtiye almak üzere vaki müracaatı üzerine 
Tosya kazası idare heyetince mezkûr değirmenin 
tamirinin ve işletilmesine müsaade edilemiyeeee- 
ğine dair verilen karar vilâyet idare lıeyetince 
de olduğu gi'bi tasdik ediJmş ve bu da mağdu
riyetini mucib olmuş bulunduğundan mezkûr ka- 
rann bozularak haksızlığa meydan verilmemesi
ni istcmtiktedir.

İdarî bir dava mevzuu olmakla merciince ya- 
pıla<;ak nuıamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1112 29 - III -1940

1178
1236

1221
12S1

1244
1304

Ahmed Arif Çelikka- 
ya.
Hali(jfenerinde Abdi. 
Subaşı mahaMesinde. 
tnr*ebel eadd('si No. 
68 evde, 
îstar^bnl.

Kinine Anar. 
lÜMabayram caddesi 
löo. 82 evde, 
îî ehid Ahmod qavuş 
eşi.
A«kacfi.

Ahmed Safa İlker. 
Emniyet umuan mü
dürlüğü dördüncü 

; şubede uv‘üucü anııf 
muamelât memuru. 
Antaara.

B«ş sene daha hiz
met etmesinin teğmi- 
ni.

Keı^en maaşuım ia- 
detüD tahsisi.

Ecnebi memeketinde- 
ki on dört senelik hiz
metinin hizmet-müd
detine ilâvesi.

O beş sene iera dairesinde on sene de İnhi
sarlar idaresinde hizmet ederek taitdidi sinne 
tâbi tutulduğunu vo bi?* mikdar ikramiye veril
mek suıx)tile İnhisarlar idaresinden alfi&asmın 
kesildiğini beyanla henüz altmış beş yaşmr dol
durmadığından ve vücudundan istifade edilebile
ceğinden bir vazifeye tayini ile daha beş sene ça- 
lışıtınlmasını istemektedir.

Tayini muameleye maiıal olmadığnıa karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1113 29 - IH - 1940

Kocasının Şark cebiuisinde muharebede kay
bolması .sebebile kendisine yüz kuruş maaş tah
sis edilecek on seneliğinin verildiğini beyanla 
bu maaşın 325 tarihli kanun mucibince kaydi 
hayat şartile olması scbobile yeniden tahsisini 
istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarilri

1114 29 - m  -1940

Şunmuda on dört sene muallimlik ederek 
Türk çeiGuklarmın ana dillerine ve ana yurdu 
iiağlılrkların^ talim ve terbiye ettiğini ve niha
yet bu faaliyetinin Bulgarlarea hoş görülmiye- 
rek hayatına kasdedileceğini anlaması üzerine 
ana vatana iltica ederek I5umiyet müdürlüğün-
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de vazifeye alındığını fakat yaşı ilerlemiş olması 
sebebile âtiyen tekaüdiyeye istihkak kesbedebil- 

I nıesi için Bulgarisandaki öğretmenliğinin İVev- 
let hizmetinden sayılmasının teğminini istemek- 

. tedir.
I Yeniden kanun hükümleri vazetmek dileği 

hakkmda eneümencc tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karaı- tarihi

1115 29 - I I I  - 1 9 4 0

1219

1279

Memed Ali Eserde- Tekaüdiüğünün kai
mi r. dırılmasile muamele 
Vilâyet jandarma Ko- memurluğunda rau- 
mutanlığı mülhakı vazzaf olarak istihda- 
r)nyüzbaşı. mı veyahud derm ' 
Hurdur. üzerinden tı*kaüd iHİİl* 

mesi.

Böbreklerinden ameliyat yapılarak tekaüde 
sevkedilmiş ve muamele memurluğunda çalıştı
rılmış ise de böbreklerindeki hastalığın asker
likte hâsıl olduğundan derece ile malûlen teka
üde sevkedilmesi iktiza edeçeğini ve her ne ka
dar bu hastalığın bünyevî olduğu hakkında ve
rilen raporu üzerine tekaüden istihdam edilmek
te i,se de bu takdirde tekaüden değil muvazzaf 
olarak muamele memurluğunda istihdam edil
mesi iktiza eyleyeceğini ve bu taleblerini isaf et
meyen Jandarma umum kumandanlığı aleyhine 
Askerî temyize açtığı dava neticesinde davanın 
8410 sayılı kanun hükümlerine giren mevaddan 
olmayıp 1637 sayılı kanunun ikinci maddesi mu
cibince bu gibi kimselerin memur sınıfına alın
ması keyfiyetinin idarenin ihtiyarına terkedil
miş olmasına binaen davasrnm reddine karar 
verdiğini beyan ile hukukunun muhafazasile mu
vazzaf olarak istihdamını, yahud derece üze
rinden tekaüd edilmesini istemektedir.

îş düşünüldü : 3410 numaralı kanun muci
bince dilek hakkında encümence yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1116 29 - m  - 1 9 4 0

1223 Muhiddin Sığmak. 
1283 Yenice çiftliğinde 

mukim.
Palu.

!
Tapulu arazilerine va
ki müdahalenin meni.

Tapulu arazilerine muhacirlerin vaki müda
halelerinin, kendisinin mahkemeye müracaata 
lüzum kaUııudan Hükümetçe menini istemekte
dir.

Dileği maiıkemeyo taallûk ettiğinden Encü-
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mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1117 29- I I I -1940

1130
1185

Ali Güngördû. 
Urfanın sebzeci ma
hallesinde mukim. 
Diyarbakır.

Askerî tevkifhanede 
mevkuf bulunan ba- 
basmm tahliyesi hak
kında.

Pederi Kadir Kâmilin mükellefiyet yaşmda 
bulunan askerleri hizmeti asker iyelerinden kur
tarmağa çalışarak menfaat teğmin eylediği hak
kında yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Kolordu 
divanı harbince tahtı tevkife almarak aylardan 
beri mevkuf tutulduğunu ve bigünah olduğu hak
kında Genel kurmaya vaki müracaatı üzerine cel- 
bedilen dosyasının bulunduğu vagonım yanma- 
sile yeniden tahkikat icrasına lüzum hâsıl olmuş 
bulunduğundan iftira neticesi aylardan beri 
mevkuf kalan babasımn tahliyesini istemektedir.

311 sayılı B. M. Meclîsi karan mucibi mah
kemelere aid ve mahkemeden sadır olacak hük
me tâbi mesailden olan hâdise hakkında Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1118 29-111-1940

1186
1244

Ali Riza Alba3̂ rak 
ve ar.
Yenicami mahalle
sinde.
Alemdaroğlu.
Zara.

Hâzineye olan borcu
nun alınmaması ve 
affi.

1927 senesinde Hafik kazasının Hâzineye aid 
kuru outunu müzayede ile satm aldıklarını ve 
fakat semavî âfetler sebebile otun zıyaa uğraması 
sebebile bedeli ihaleden bir kısmının tenzili hak- 
kındaki davaları ehlivukuf marifetile tesbit edi
lerek mahkemeden lehlerine sadır olan karar 
Mâliyenin temyizi üzerine nakzedildiğini, yapı
lan ikinci muhakemede davalarmm reddedildi
ğinden ve bir çok zararlara giriftar olmakla be
raber bu kere de tarlalarmm haczedilerek satı
şa çıkarıldığından şikâyetle muhakeme dosyala
rının tedkikile haklarmm korunmasını istemek
tedirler.

311 numaralı Meclis karan mucibince dilek
lerinin tedkikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1119 29 - III  -1940
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1T52 ! S u n  Dede.
j*2^ ' Galata Kpfelihan No. 

27
ArmHtör ve tüpcar.

İÎİ8
r n ı

964

Deniz levazmı satm 
alma komisyoTra ile 
arasında tahaddtis 
eden ihtilâf hakkında.

Oeınil Alpctemir. 
Yırsnfeli kazası hay
van sağlA iTtemımı. 
YTOrdfelî.

Kayraataım tarafm- 
dan tariuedilen 5 lira 
cezayı naMî fcarari' 
nm îcaldmlwMwı.

1006
Hayri Hamarat. 
Sabık baş şehbender
lerden.
Pangâltı bilezikçi S. 
No. 16
TWo(Îîti - ÎKtanbul.

Harcırah ve masarifi 
.sairenin verîlmesi.

481
m

^kro^Fcrese  ̂  «o*.
Motörlû dedirmen sa
filin.
>KırUawld.

Mfiamek vergisi hafe- 
kında.

İstanbul Deniz levazım satın alma komisyo
nu ile aralarında münakid mukavele mucibince 
taahhüdatmı ifaya çalışırken mıntaka liman ri
yasetinin gösterdiği müşkülât sebebile Deni/. 
müsteşarlığının mukaveleyi feshettiğini ve bu 
yüzden külli zarara uğradığından haklarının 
tazminini istemektedir.

Tasvir .edilen hâdiseye gört̂  Hükümetle ara- 
sın«Ja movcud mukiiveleden ' münbais haklarrrt 
istihsali için alâkadar mahkemelere müracaat 
edilmesi iktiza edeceğinden encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1120 29 - III -194(1

V'ilâyel emrine muhalif olarak kürt(je ve 
arap(;a kouui^nıaktan dolayı idare heyetince ga
ra/a ınüstenid verilen kararın refini istemekte
dir.

İdare heyeti kararlan aleyhine kazaî merci
lere müracaat iktiza edeceğinden Pincümence 
dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1121 29 - III -1940

Harcırah ve t)msarifi saire hakkında evvelce 
mesbuk dileğinin Encümence" tedkik edilmekde 
olduğundan bir an evvel karara bağlanması M- 
zınnundan bahsedilmektedir.

Müstedinin evvelce verdiği dilek üzerine 
23 - XI - 1939 tarihinde 543 sayı altmda Encü
mence karar verilmiş} olduğundan hu istidanın 
hıfzına karar verildi.

Karaı- No. Karar tarihi

1122 29 - II] -1940

Motörle müteharrik olan un değirmenlerinin 
kuvvei muharrikesi on beygire kadar olanları 
her ne kadar muamele vergisinden muaf tutul- 
mu!< ise de bu kuvvette olan değirmenlerle bir 
iış görülemiyeceğinden ve daha yüksek beygir 
kuvvetinde motor çalıştırmak mecburiyetinde 
olduklarından muamele vergisi alınmamasına 
müsaade istemektedirler.
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o t u r d u M a n  y e r  I _ _ _ _ _ _ _  _      
Maliye vekfilftiııii) cevabında :
Muharrik kuvveti 40 beypiri gecjmiyen U!)! 

değirmenlerinin nıuanıelc versrisinden istisnası 
hakkında 3766 sa.yıh kanunun meriyet mevkiine 
jrirmiş olduğu bildirihncktedir.

Fjncünıonee tayini ımınıneleye rnnhal obnrt- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

, Hikai B«JiJû«ı ve ar. 
49̂  I Çukısrköy' de^rmeoi

Biüroıe .̂

Motörlü degirmeıüe- 
rift muanıele vergisin- 
d̂ p iatisnasu hakknı- 
d&..

1123 2» - fil - 194«

Köylünün ihtiyacını tüğmin eden »u ve yel 
değirmenleri gibi köylü İQİn çalışan naotörlü de
ğirmenlerin de muamele vergisinden müstesna 
tutulmasını istemektedirler.

Yapılan tedkikatta muharrik kuvveti 40 bey
gire kadar olan değirmenlerin muamele vergisin
den muafiyetine dair 3766 sayılı kanun meri
yete girdiğinden tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar t-arihi

1124 29- I I I  - 1940

1405
Ü 68'

2778
2923

Rasime.
Tabakhanei cedid ma
hallesinde odacı Sa
mi bahçesindeki bara- 
ikada»
Tok«d.

Kocasmm
hakkında.

tahliyesi

Zekâi-Taşkın »vê ar, 
Hava kurumu başka
nı.
Kelkit.

Kazan.ni Erzmcana 
bağlanması hakkında.

Kocasının 30 aydanberi mevkuf bulunması ve 
zelzele felâketine de maruz kalmıaları ve çocuk
ları ve ihtiyar ebeveynile çok mühtaç kalımş ol
ması ijebebile kefaletle kocasının tahliye edilme
sini iîftemektedrr.

AdUye vekâletinin cevabmda.:
Dy^kçe sahibinin eşi tahsüâk'kâtibi 

Kayırman ihtilâscaı zimBajetine para ge^raıckten 
sekiz sene dokus ay hapse mahkâm edilmişi ol
ması sebebile 3768 sayılı kanundan istifade ede- 
miyeceği bildirilmektedir.

Tayini muameleye maJıal oLmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1125 29 . III -1940

Gümüşane vilâyetine bağlı bulunan Kelkil 
kazasının aradaki Kösedağı sê beibile kışm müna
kalâtın münkati olduğundan ve bütün ticari ve 
İktisadî münasebetleri Erzincanla olduğundan bu 
kazanın Erzincana bağlanmasını isteanektedirler.
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Arzuhal verenle
rin adı,‘ sanı ve 
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Arzuhal hulâsası Ekıcümen karan vejae sebebin  v^rilcUğ|

70 Ali ve ar.
Fol köyü halkından.
Alucra.

995
~ im

îmam Sezer ve ar. 
Ne5*kiz :koyünde Ter
can muhacirlerinden. 
Balıkesir.

Dahiliye vekâletinin cevabında,;
Talebin 1940 ydında yapılacak te ^ lâ t  deği

şikliğinde nazara alınmak üzere teşkilât talebleri 
arasına kaydolunduğu bildirilmekle E^ciimence 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1126 29 - I II  -1940

Köylerine aid mera
nın civar köyler hal
kının tecavüzüne uğ
radığı hakkmda.

Köylerile hem hudud olan Tajdik köjü hal
kından bazılarının köylerine aid meraya tecavüz
le tarla haline koymak istediklerini ve bunun 
meni için kaymakamlığa vaki müracaatlarmm 
bir netice vertaemesinden şikâyetle haklanma 
muhafazasını istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
İki köy arasındaki mera ihtilâfının köy sı

nırı meselesinden mümbais olması sebebile her 
iki köy ihtiyar heyetleri Köy kanununun mad- 
dei mahsusuna tevfikan sınır meselesinin katği 
surette halledilmiş olduklarından meraya mü
dahale keyfiyetinin de filen ortadan kalkmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1127 29 - III -1940

Haksız yere seyke tâ
bi tutulduklarmdan 
is k ^  ve iaşe^lerinin 
teğmini h a k ^ d a .

Haksız yere memleketlerinden uzaklaştırıldık
larından bahisle perişan bir halde bulunan ailt‘- 
lerinin iskân ve iaşelerinin teğminini istemekte
dirler.

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin ce
vabında :

Heyeti Vekile kararile doğudan nakledilen 
müstedilere evden başka her türlü ihtiyaçları
nın teğmin edilmesine rağmen tenbellikleri yü
zünden her şeyi Devletten bekledikleri ve mem
leketlerine iadeleri için laüracaatlavmı tevali 
ettikleri bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığaia karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1128 29 - III -1940
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i Sefer Yddız.
Doğan mahallesinde. 
İbrahimoğla, 

i Siird.

Belediyece yıktmlan 
han, otel ve dükkân
ları hakkmda.

Maili inhidam olduğundan belediyece haksız 
yere 24 saat zarfında yıkılan binasının bedeli
nin tazmini için mahkemeye müracaat etmi^ 
ise de neticede bu kabil vakialarda salâhiyet- 
tar kazaî merciin Devlet şûrası olduğundan ba
hisle adlî mahkemedeki davasının reddedilmiş 
olmasına ve İdarî davanın ikame müddeti de 
(geçirilmiş bulunmasına mebni hakkmın ne su
retle istihsal edilebileceğinin tayinini istemek
tedir.

tcabı görüşüldü :
Kanunî müddeti içinde müracaatı lâzımgelen 

mercie müracaat etmediği anlaşılan dilek sahibi
nin dileği hakkmda Encümence yapdacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1129 29 - III -1940

569 Memed Cengiz. 
Meydan mahallesin
den AbduUahoğuUa- 
rmdan Memedoğlu. 
Malûl.
Turhal.

Meyve ağaçlan ve i 
! ekilmiş tarlasmm şe- 
i  ker fabrikasmca dun 

bir fiatla istimlâk 
edildiğinden şikâyet.

88 meyve ağacım ve ekilmiş 1113 metrelik 
tarlasını Turhal şeker fabrikasının 564 lira gibi 
dun bir fiatla istimlâk ettiğinden şikâyetle bah
çesinin iadesini veya fabrikaca başka bir bahçe 
ile mübadelesini istemektedir.

Yapdan tahkikatta ;
Mezkûr arazinin 1936 senesinde İktısad vekâ' 

leti sanayi umum müdürlüğünce 601 saydı ka- 
nunun 6 ncı maddesi mucibince istimlâk edildiği 
anlaşılmıştır.

311 sayılı meclis karan mucibince mahkeme
ye aid bir mevzu olan hâdise hakkmda Encümen 
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

B[arar No. Karar tarihi

1130 29-D I-1940

568 Memed Balcı. Şeker fabrikasmca
595 Camiikebir mahalle- 1 bahçesinin dun fiatla vi

sinde.
Turhal.

istimlâk edildiği hak
kında.

Yüz mejnra ağacım ve ekilmiş ekinini muhte- 
altı dönümlük tarlasını Turhal şeker fabrika- 
m  300 lira gibi dun bir fiatla istimlâk etti

ğinden şikâyetle bahçesinin iadesini veya fabrika
ca başka bir bahçe ile mübadelesini istemeketedir.

Yapılan tahkikatta mezkûr arazinin 1936 se
nesinde îktısad vekâleti Sanayi umum müdürlü
ğünce 601 sayılı kanunun 6 ncr maddesi mucibin-
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Memfid Mercan. 
Serauercâeffda No. 
dükkânda saatçi. 
Trabzon.

71
Belediyece ydctmUn 
gayrimenkulünün taz> 

' mini ile icabedenter 
baJücmda takibat yap- 
tınlması.

l l« l
m e t

Rê fad T»rean. 
Krinei iBt (Ato} Baç 
öğîetımBİ.
Bilecik.

Barem derecesinin 
yanlış tesbit edildiği 
hsMnnda

ce istimlâk edildiği anlaşHmakta oîab 311 saydı 
Möcli» kararr mncibince mahkemeye aid bir mev- 
zu ’olan hâdise fitakkmdâ' Bnciıınenccl tâyiöi rsoA 
meleye m ahal'ohti^ğm a karat verildi.

Elarar No. Kâ^ttır tarihi

1131 20 - III -1940

Şahsî garaz neticesi, belediye ten memurla
rından tesir yapılarak evinin hedmine karar ve
rilmiş olmakla vilâyete müracaatle Nafia müdü
rü tarafından yaptırılan keşifte sağlam raporu 
almış olmasına rağmen yıkmağa devam edildi
ğini ve pek mutazarrır edildiğini beyanla bu 
işin tahkikile kanunsuz ve tesir ile hareket eden 
lerin ve müessir olanlar hakkında takibat yapıl
masını ve yıkma ameliyesinin acilen durdurul
masına emir verilmesini istemektedir.

Yapılan muamelenin kanunsuz olduğu ve 
merciinden düzeltilmediğine göre kazaî mercüc' 
re müraeaatle hakkmın takibi, zanifeti mevfii^ 
olıg?, encümence yapılacak- mjıa^ele Qİn«dxğxm> 
karar yerildi.

Karftr Na Kao-ar. tarihi

1132 29 - m  -1940

Bilecik vilâyeti daimî encümeninin barem 
kanunu mucibince hususî muhasebe kadrolarını 
tanzim ederken kendi maaşını barem derecesin
de alması iktiza eden derecenin dununda tesbit 
etmiş olmasından şikâyetle bu yanlışlığın dü
zeltilerek hakkının teğminini istemektedir.

Salâhiyetli mercilere müracaat edilmesi ik
tiza edip encümence hâdise hakkında muamele 
İfasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1133 29 - III -1940

116»
1718

İhsan Alp ve ar. 
Ankara Malîye mes
lek mektebi talebeJe- 
rind'to.
AıAara.

, Maliye Meslek mek- 
i tebi talimatnamesi ah- 
' kâmının tadili hak

kında.

îmtilranda muvaffak olamayan ve memuriyet
lerine iade edilen talebelerin Ankâraya celb mas- 
raflarile mektebdeki diğer masrafİarının kendile
rinden tazminen tahsiline teşebbüs edilmesi tapu 
ve kadastro ve Divanı muhasebat kurslarındaki 
usule münafi olduğundan bu husustaki talimatın 
tadilini istemektedirler.
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Mevzuatın tadili talebinden ibaret olan dile
ğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

29 - III - 1940

At. B. Reisi 
Giresun 
/. Sabuncu

M. M. 
Ordu

Kâtib 
Samsun 

M. Vlaş
Bolu Bursa Çorun»

lA tfi (fören M. Fehmi Gfrçeker N. Kayaalp

Gümüşane Kırşehir Kocaeli
$, Erdoğan Dr. Yusuf Z. Somer t. Tolom

Ordu Samsun Tokad
Dr. Vehbi Demire! İV. Fıral M. Develi
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Hayriye Cibelik. 
Çengelköy halk cad
desi No. 78 S. evde. 
İstanbul.

Arzuhal hulâsası

! Oğlunun vefatı scbe- 
! bile ailesine verilen 
I ikramiyeden istifade 
i ettirilmesi.

^50 Hakkı Darcan. 
474 , SinemacL 

i Aydın.

Elektrik istihlâk ver
gisi hakkında.

Encümen karan  ve ne scbcbdcn verildiği

Oğlu yüzbaşı Salûhaddin Gülerin vefatı dola- 
yısile ailesine verilen ikramiyeden istifade ettiri- 
lemiyeceği hakkında Divanı muhasebatça kendisi
ne tebligat yapıldığını ve buna kocasından kalan 
dört lira maaşın mevcudiyetinin sebeb gösterildi
ğini beyanla oğlundan verilmesi iktiza eden ikra
miyeyi bu cüzî maaşa tercih ettiğini bildirdiği 
halde bu kanunî hakkının nazara alınmadığından 
şikâyetle Divanın bu kararma itiraz ile Meclisce 
tedkikını istemektedir.

Yapılan tedkikat ve tahkikatta mumaileyh 
müteveffa zevcinden dört yüz kırk kuruş maaşı 
olduğu ve oğlunun hizmet müddetinin on beş se
neden noksan olması sebebile maaşa müstahak oğ
lu ile karivSina ikramiye verildiği ve Hayriye Cibe- 
liğin de maaş talebi mevcud ise de mahallince ya
pılan tahkikat neticesinde mumaileyhanın koca
sından maaşı olması hasebile mahallî idare heye
tince muhtaçlığı kabul edilmediğinden 3337 sayılı 
kanun hükmünden istifade ettirilmediği anlaşıl
mış ve buna kanaat etmediği takdirde 2514 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesi mucibi itirazının Divant 
Muhasebat umumî heyetince tedkik ed'lebileceğin- 
den encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Knrnr No. Karar tarihi

1135 3 - IV -1940

Aydın belediyesile yaptığı mukavele mucibince 
sokak tenviratını ücret mukabili kendisinin yap
tığını ve 1930, 1931, 1932 senelerine aid istihlâk 
vergisinin müruru zamana uğraması sebebile Ma
liye vekâletince belediyeden terkinine emir veril-
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694 I Bediha Kayaalp.
7 ^ ~  I Beyoğlu Kalyoncu ka- 

1 din crkmazı 12 sayılı 
i  evde (")Iü Mcmcd lia- 

şid kızı.
, İstanbul.

Eytam •maaşının ia- 
doten tahsisi.

d iği halde bu senelere aid istihlâk vergisinin ken
disinden taleb olunduğunu ve evinin «ntdarak 
vergin’n tahsil edilmek istenildiğini beyanla si'kiz 
sene evveline aid olması itibarile müruru zamana 
uğrayan bu vej-f;inin belediyeden terkini ile ken
disinden isten ■.İmesirı in kanunsuz olduğundan 
bahsilc icranın durdurulmasını istemektedir.

Maliye vekâletinden aliT ian eevabta :
Sin<^macı hakkının istihsal ettiği elektriği hal

ka tevzi etmekle beraber belediye ile akdettikleri 
mukavele mucibi sokak tenviratını da yaptığım 
ve belediyeden bu tenvirata aid istihkakile birlikte 
istihlâk verdisini de aldtğı halde mal sandığına 
teslim ile mükellef olmasına rağmen vaktinde ver 
memiş bulunduğu ve verginin evvelce her nasdsa 
yanlışlıkla belediye namına tahakkuk ettirild’.ği 
îinlaşılnıası üzerine belediyeden terkin edilerek 
asıl mükellef Ilakkı namına tahakkuk etttirildiği 
ve müruru zamanın tahakkuka aid olmayıl) tnhsile 
aid olduğunu ve kanunen muayyen olan zamanın 
henüz "e<:memiş olması sebeb^le mükelleften tah
sili cihetine gidilmesinde bir kanunsuzluk olma
dığı bildirilmektedir.

Alınan cevaba nazaran tatbik olunan muame
lede bir yanlışlık olmadığından buna kannat lıâsıl 
ed;iemediy:i takdirde müstedinin merciine müra
caatta muhtar olmasına mebni encümenc(; yapda- 
cak bir Tnuamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1136 3 - IV - 1940

ölen babasından kendisine tahsis edilen ye
timlik m a aş ın rn  hususî kanuna tevfikan on se
neliği tesviye edilerek Hazine ile alâkasınin ke
silmiş ve çalışmak mecburiyetinde kalarak haya
tını kazanmış ise de bilâhare müptela olduğu ve- 
r<'in lıastalığı seljebile çalışmaktan âciz kaldığını 
ve doktor ve ilâç parasını dahi teğmin edemediği 
cihetle yetim maaşının iadeten tahsisini istemek
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

ivarar No. Karar tarihi

1137 3 - IV -194:.



^  3 -

aJ 
0 6 
e
709
‘741“

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oüırdukliyryer

II. Kurtuluş.
Evkaf memuru,
Rize

Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Terfi ettirilmesi hak
kında.

704 Halil Hilmi Muratlı. Teffiz edilmiş olan 
736~ Ulugazi mahallesi bahçe hakkında, 

misk sokak No. 5 
SamsujL

637
~ 668~

1005
1053'

Tayyıb P'rmt.
Cezaevinde Görele 

kazasının Derekuşcu- 
lu köyünden Ruşen- 
oğlu.
Giresun.

Temyiz mahkemesin
ce tasdik edilen mah
kûmiyet kararının 
tedkiki hakkında.

On yedi senedenberi on lira maaş aldığım 
dört terfie hak kazandığını ve sekiz nüfus ailesi 
olduğunu beyanla iki derece terfi ini istemekte
dir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Kurar No. Karar tarilıi

1138 3 - IV -1940

1340 senesinde mul)adil olarak ana yurda 
dikten sonra Hükûmetç^e tahsis ve bilâhare tefi'iz 
edilen ve 6000 lira kiymet tahmin ve borçhınnıa 
suretile kendilerine verilen üç dönüm bahçe 
için bir taahhüd senedi vermiş iken ve bu se
nedin bilâhare dosyasında meveud bulunmadığı 
ileri sürülerek bahçenin istirdadı cihetine gidil
mesi üzerine Devlet şûrasına müracaat etmiş 
ise de aleyhine karar verildiğini, halbuki on beş 
sen eden l)eri yedi işgalinde bulunan ve imar 
ve ihya edilmekle beraber yüz kadar eşcan 
müsmire de gars ederek kıymetlendirdikleri bu 
bahçenin satışa çıkarılarak sekiz yüz lira kiy
met mukabilinde satıldığını ve Sıhhat vekâleti
ne vaki müracaatına kendilerine verilmesi ikti
za edeceği bildirildiği halde vilâyetçe bu emre 
imtisal olunmadığını ve tekrar Şûraya vaki mü
racaatına da evvelce karara bağlandığı için tek
rar karar verilemiyeceği cevabını aldığını beyan 
ile bir müfettiş izamile veya dosyanın celbile 
tedkikini istemektedir.

Yüksek ]\Ieclisin 803 numarah karan muci
bince Fiiıcüınonin Şûra kararlarını tedkike sa
lâhiyeti olmadığından yapılacak bir muamele 
bulunmadığuıa karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1139 3 - IV -1940

Sadığı kasten ve tehevvüren öklürnıekle Gi
resun Ağır ceza nıahkeraesinden ou beş seneye 
malıkûıniyetine dair verilen hükmün Teniyiz 
mahkemesince ekseriyetle tasdiki cihetine gidil
miş ve fakat bu tasdikte isabeti kanuniye gö
rülememiş olduğundan Meclisi Âlice tedkiki 
ile bozulmasını istemektedir.

Temyiz mahkemesince tasdik olunaıı v#
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•a Aı-zühal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yeT_

Arzuhal hulâsası

633
664'

Hâkimler kanununun 
113 ncü maddesinin 
ikinci ve son fıkrala-

Tevfik Bozkurt.
Kasablar mahallesi 
Anafartalar caddesi 
Serenli kuyu S. No. 6 j nnın tefsiri. 
Eski Keskin hukuk 
hâkimi.
Balıkesir.

782
‘815

Cevad Girgin.
Tank taburu kamacı
sı 938 - 5 sicil No. 
Lüleburgaz.

Sanayii hayriye su
bayı olarak kabulü.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

bu suretle katiyet kesbetmiş bulunan mahke
me kararının encümence bozulmasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1140 3 - IV -1940

Üç sene evvel 677 sayılı kanuna muhalefe
tinden dolaj' ı̂ muhakeme altına alınmış ve fa
kat sadır olan beraet karan katiyet kesbetmiş 
ve bundan çok sonra vazifeyi ihmalden dolayı 
ayrıca muhakeme altına alınarak 49 lira ağır 
para cezasına mahkûm edilmiş olup birinci hâ
dise sebebile işten el çektirildiği tarihten be- 
raeti tarihine kadar olan nısıf maaşlarının tes
viyesini istediği halde Adliye vekâletince hâ
kimler kanununun 113 ncü maddesinin ilk fık
rası mucibince kesilen yan maaşlarının veril
mesi lüzumunu kabul etmiş ve ancak vazifeyi 
ihmalden ayrıca mahkûm edilmesi sebebile 
mezkûr maddenin ikinci ve son fıkraları muci
bince kesilen yan maaşlarının verilmesinde te
reddüde düşmüş, maddenin tefsire muhtaç ol
duğu bildirilmiş olduğundan keyfiyetin tedki- 
kile üç seneden beri açıkta kaldığından hakla
rının biran evvel teğmini için maddenin biran 
evvel tefsirini istemektedir.

Encümende her hangi bir maddenin taleb 
üzerine tefsirine mesağ olmadığı gibi hâdise 
hakkında vekâletçe tatbik edilen muameleye 
kanaat edilemediği surette İdarî kaza yolu ile 
işin hallettirilmesi icab edeceğinden dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1141 3 - I V -1940

Askerî fabrikalar çırak mektebinin dört se
nelik tahsilini ikmalden sonra bu mektebin li
seye tahvili ile buradan neşet ettiğini ve tali
matnamesine göre asteğmen bulunduğunu fa
kat askerî sanatkâr muavini olarak kıtaya sev- 
kedildiğinden hukukunun muhafazası için sa
nayii harbiye subayı addedilmesi için kanun 
tedvin edilmesini istemektedir.
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1168 I Osman Göncüğil. 
*1226 ' Kdıçaslan mahalle- 

! sinde No. 19 evde, 
i  Ankara.

Yeniden tckaüd ma
aşı bağlanması.

456
480’

Kadir Yılmaz.
Genel kurmay muha
fız bölüğünde No. 
467.
Ankara.

iskân edilmesi.

3125 Necib Aksob.
3291 i Kulaca okulu başöğ- 

i retmeni. 
i  İnegöl.

Başöğretmenlik ida
re ücreti halikında.

Tayini muameleye mahai olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tariiıi

1142 3 - IV -1940

Jandarma çavuşluğundan aldığı tekaüd ma
aşlarını iade etmek üzere Ziraat bankasında 
sebkeden hizmet müddetinin hesabile yeniden 
tekaüd maaşı bağlanmasını istemektedir.

Yapılan tedkikatta ayni mealde müstedinin 
evvelce mesbuk dileği üzerine encümence 24 
IV -1939 tarihinde 60 numara altında karar ve
rilmiş olmakla yoıiden karar ittihazına mahai 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1143 3 - IV -1940

Esasen muhacir olduğundan ve iskân edile
ceğine dair vaid aldığından ve Vezir nahiye
sinde muhacir evlerinin inşasında çalıştırıldığı 
halde yine ev verilmediğinden bahsile iskânım 
veya amele ücretini istemektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında:
Müstediye 2510 sayılı kanuna göre ev ve 

toprak verilmesi muamelesine tevessül edildi
ği ve kendisine vaktile bir şey vadedilmediği 
ve amele olarak çalıştığından dolayı bir istih
kakı mazbut bulunmadığı bildirilmiştir.

Iş düşünüldü:
Amele olarak çalıştırılmış ise çalıştıranlar 

ale3’'hinde ücret davası açabileceğinin ve ken
disine vekâletçe ev ve arazi verilmesi muame
lesine teşebbüs olunduğundan encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1144 3 - IV -1940

Başöğretmenlik idare ücretinin verilmemesin
den dolayı bilmef-buriye Devlet şûrası birinci 
Deavi dairesinde a'çtığı dava reddedilmiş ise de 
ayni vaziyette diğer bir başöğretmen hakkmda 
ikinci Deavi dair&sinden davacı lehine karar ve
rilmiş olması ve bu suretle Devlet şûrasmın iki 
dava dairesinden yekdiğerine zıd iki karar gıkmış



Arzuhal verenie- 
i'iıı adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzıılıal hulfısası Encümen karan ve ne scbebden verildiği

vc bunlardan aleyhinde sadır olan ve kanuna mu
halif bulunaîi karardan mutazarrır bulunmuş ol
duğundan ıslahını ve hakkuım verilmesini iste
mektedir.

îş düşünüldü:
Bahsedildiği şekilde iki daireden bir mevzu 

üzerinde mütebayin karar (yıkması veki olsa da- 
hi şahıslara taallûk ('den bu kararlardan birisinin 
diğer bir şahsın davasına mesned ittihazı caiz 
olmamasına luebni kanuna taniö'înen muhalif olan 
bir karar hakkında meveud olan kanunî yollara 
müracaattan başka çare olmadığı ve 800 sayıiı 
karara tevfikan Devlet şûrası kararlarının Encü- 
mcnce tadiline imkân olmadığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1145 3 - IV - 1940

1260 Haşan Şakar.
1320 Karaağaç mahallesi 

Aksekili.
ölü Ahmed veresesi 
Uşak.

Un fabrikası ruhsat- 
namesL hakkında.

Murisi babasından müntakil ve hayatında mu
afiyet ruhsatııaTiu-sini haiz un fabj'ikasrnı aynı 
ruhsatnameye t(-vl'ikarı ikiletmesine müsaade olun
ması ieal) ederkf'n teşviki sanayi kanununun
26 ncı tnaddesin(‘ tevfika'H müddeti rarfında mü
racaatla ruhsatnamesinin temdidi yapılmadığın
dan fabrika ibtali cihetine gidilmesi ve buna 
rağmen fabrika ver'^ilei'inin tahsili cihetine çi- 
dilm(‘sinden şikâyet e.dilmekte/lir. 

tş düşünüldü:
Teş\iki sanayi kanununun bahsedilen madde

lerindeki mükellefiyetlerin za'manında yerine ge- 
tirilmemosinch'iı mütevellid vekâletee tatbik olu
nan muameleden dolayı kendisini mağdur adde
den müstedinin evvelemirde kazaî mercilere mü
racaatla hak istihsa'line "itmesi icab ederken bu 
kanunî yolu terk ile Meclise müracalta bulun
duğu anlaşılmakla' encümence ya[)ila(*ak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1146 3 - IV - 1940
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503
527

4359
4594

Araulıal verenle
rin adı, sam ve 
otuf;chı_kl;m yer

■\Iemduh Turan. 
Kfiraisalı malmüdü
rü.
Seyhan

Etem Ruhi Balkan. 
Bahrî amele vekili. 
Karamnstafapa.şa so
kak Marmara han 
No. 4
Karaköy - İstanbul.

Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sobebden verildiği

I\raliye meslek mek
tebine "önderildiği 
zaman maaş ve yev
miyelerinin verilme- 
di}z:inden şikâyet.

]\rustafa Tufan vc ar. 
Karabulut köjü hal
kından.
Edirne

]\Iuamele vcrprisi hak
kında.

Van vilâyeti hususî muhasebe tahsil memuru 
iken Maliye meslek mektebine "'»nderildiğini ve 
bu mektebe devam eden memurlara maaşlar'.le 
ayrıca iaşe ve ibate masraflarının dairelerince 
verilmesi vekâlet emri ikti/.asmdan olmasına rağ
men kendisine maaş ve yevmiyesinin veremedi
ğini vc vilâyet daimî encümenince tahsile gittiği 
andan itibaren müstafi addedildiği! ve memuriye
tinin de lağvına karar verildiğini ve maaş, har- 
cirah ve yevmiycîden alacağt olan 965 liranın 
hususî idareden tahsili için Devlet şûrasına müra
caat etm:ş ise de elde mevcud lâzimülinfaz İdarî 
bir karar olmadığından davanın reddine karar 
verildiğini beyanla Devlet şûrasıııca verilen bu 
kararın bozularak alacağının tesviyesine karar 
verilmesini istemektedir.

803 sayılı Meclis karan mucibi Devlet şûrası 
kararlarının encümence bozulmasına imkân olma
dığından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Zonguldak limanın
da çalışan merakibi 
bahriye müstahdemi- 
ninin de maden ocak
larında çalışan müs
tahdemlerin malik ol
dukları haklardan is
tifadeleri.

1147 3 - I V -1940

40 - 50 beygir kuvvetine kadar kım^ei muhar- 
rikesi olan köy değirmenlerinden muamele vê gî si 
alınmamasını istemektedir. Bu gibi değirmenler
den 40 beygire kadar kuvvei muharrikesi olanla
rın muamele vergisinden muaf tutulduğuna dair 
3766 sayılı kanun çıkmış olduğundan tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1148 3 - IV - 1940

Meclisçe müttehaz 37 numaralı kararda, ma
den ocağr demek yalnız tahtetturah bii' galeri ve
ya kuyu demek olmadığına ve asrî bir maden 
ocağı bütün tesisatı dahiliye ve hariciyesile bir 
kül teşkil ettiğine vc kömürü yıkayan, ecnasa ayı
ran hali tabiideki kömürü t«-nıizlenmiş ve kok bi- 
riket hallerine ifrağ eden imalâthaneler ve ocak
lar arasındaki havaî hatlar vc dekoviller ve şi
mendiferler, harmanlar ve kömür nakline mah
sus oluk, iskele ve limanlar ve diğer vesaiti nak- 
liyei berriye ve bahriye ve tamirhaneler ve daha 
bir çok levazımı ihraciye, imaliye ve nakliye bir
birinin mütemmimi vc mükemmili ve maden oca-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdııklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ğı tabirine dair olduğuna binaen 151 numaralı 
kanun hükümlerinin (Ereğli havzai fahmiyesin- 
de çalışan bilûmum maden amelesine şümulü bu
lunduğunun beyan edilmiş olmasına rağmen bir 
kısım makamat ve mehakimin bu hükmü tatbik 
etmediklerinden Zonguldak limanında kömür 
nakleden mavnaları, vapurlara taşıyan motörler- 
de çalışan tayfa, çarkçı, liman kaptanları ve li
man mendereğini tahkim eden ve limanı mütema
diyen temizleyen tarak dubaları ile maçulada ça
lışan insanların bu haktan müstefid bulunacak
ları) zikrolunan tefsir kararından anlaşılmakta ise 
de bu tefsirin zikri geçen maden amelesine de 
şamil bulunduğunun Meclisçe ( tefsir kararım 
izah ) şeklinde tefsir ve takrir buyurulmasını is
temektedir.

İktısad vekâletinden alman cevabda ;
Zonguldakta kömürleri vapurlara taşıyan mo- 

törlerde istihdam edilenlerle mendereği tahkim 
vc limanı temizleyen tarak dubaları müstahdem
lerinin bu tefsirden istifade edemiyeceklerini ve 
aksi takdirde hiç bir tefrik yapılmaksızın, kara 
ve deniz nakil vasıtaları, bahsi geçen tefsirde 
maden ocağı tarifine idhal edilmiş bulunduğuna 
nazaran Zonguldaktan kömür nakleden gemi- 
ItTİe Devlet demiryollarının şimendiferlerini de 
maden ocağı tarifine idhal etmek gibi hiç bir veç
hile tecvizine imkân görülomiyecek bir neticenin 
tahassülüne yer verileceğini ve binaenaleyh bun
ların 37 numaralı tefsirin şümulüne girmedikleri 
gibi deniz işlorile uğraşmalarına binaen 3008 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin Ç fıkrası muci
bince iş kanununun tatbikatı şümulüne de girme
dikleri mütaleası boyan ve işar kılınmıştır.

37 sayılı tefsir kararının mahiyet ve şümulü 
hakkında İktısad vekâletinin cevabı üzerine En
cümence bu tefsirin mahiyet ve şümulünü ayrı
ca tayin ve tasrihe salâhiyet olmadığından vekâ
letin verdiği manaya hak sahihlerinin kanaat et
medikleri takdirde dileklerini usulü dairesinde 
kazaî mercilere yapmaları icab eylediğinden En- 
cümenimizce hâdise hakivinda tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1149 3 - I V.  1940
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Arzuhal veren le-'
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği 
otm;duklan yer , _l_ _

Van îjehrininLûtfi ve ar. 
Kitabcı.
Van.

Van şehrinin başka 
yere nakli hakkında 
vilâyctco verilen ka
rar hakkında.

harekâtı harbiye sahasında 
bulunınnsı sebebile büyük tahribata maruz kal- 
ıııı.ş ise de senelerce süren bir çalışma ile bu
nun telâfisine ealısıldığından büyük servetler 
snrfedilraemiş okluğunu, şehrin halen kurulmuş 
olan mevkiinin en muvafık bir yer olmasına 
rağmen vilâyetçe şehrin on beş kilometre uzak
ta bir yere nakline karar verildiğini istihbar 
ettiklerinden bu hususun mutahassıs bir heyet 
maı-it‘etile tedkikinden sonra karar verilmesini 
istemektedirler.

Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderilerek 
alınan cevabda:

Keyfiyetin tedkik edilerek şehrin haritası
nın tanzim ve bir çok yeni ümran eserlerinin 
vüeudc «getirilmekte olduğunun anlaşıldığı ve 
şehrin halen l)ulnnduğu mevkide kalmasına 
karar verilmiş olduğu işar kılınmıştır.

Şehrin naklinden sarfınazar edilerek halen 
bulunduğu mahalde kalmasına karar verilmiş 
olduğu anlaşılmakla tayini nnnınıeleye mahal 
olınndrîrına knrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1150 3 - IV -1940

4385 Noyyire, Lûtfi Cahid, 
4620 ^jener.

Beyoğlu Cihangir gü
neşli sokak No. 45. 
İstanbul.

İskân haklarına dair. Aki‘a1)alarile birlikte kendilerine iskânı adi 
suretile verilen ev, arsa, zeytinlik, tarla ve ba- 
■̂rn tefviz muamelesinin tekemmülü için elle

rindeki vesaiki tasarrufiyeleri alınarak iskânı 
adi haklan yeri bırakılmak suretile bu vesaik 
karşılığı olmak üzere bağ ile tarla hariç kala
rak diğer yayrimenkuller kendilerine tahsis 
kılınmış ve tarla ile bağın da borçlanma sure
tile tahsisi cihetine gidilmiş ve fakat iskânı adi
leri için bir şey verilmemiş olduğundan şikâyet 
edilmektedir.

Vapdan tedkikatta : Müstedilerden bazıla- 
rınıu Devlet şûrasına müracaatta bulundukla- 
1*1 anlaşılmıştır.

İşin icabı düşünüldü:
Yapılan uıııamele her ne tarzda olursa olsun 

kanun hükümleri yanlış tatbik edilmiş ise va
ki muamele üzerine salâhiyetli kaza mercileri
ne müracaatle işin halli cihetine gidilmesi icab 
edeceğinden mevzu üzerinde encümence yapıla-
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cak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tnrilıi

1151 3 - TV -1940

1075 I Lûtfi Şenerkek. 
1127 Alaca istasyon şefi. 

Konya Ereğlisi.

Hususî bir al’ ile ka
nundaki yanlışlığın 
düzeltilmesi hakkın
da.

îhmal sebobile vukua gelen tren kazasından 
dolayı Türk ceza kanununun 389 neu maddesile 
bir sene hepse mahkûm edildiğinden ve ihmalden 
madud olan hâdise için bu maddenin tatbiki doğ- 
ını olmıyacağından bahsile bu maddenin tadil edil
mesini istemektedir, 

tş düşünüldü :
Müstedi hakkında bu işe a id 6 - XII - 1939 

tarih ve 653 sayrlı encümen kararını değiştirecek 
bir sebeb görülememiş olmakla ta\Hni muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1152 3 - TV - 1940

1172
1230

Kenan Bora. 
İstasyon mahallesin
de mukim açıkta e.ski 
memurlardan.
Kars.

Münasib bir memuri
yete tayini.

Bir memuriyete tayin edilmesi için Yükse!< 
makamata vaki müracaatı üzerine Dahiliye vekâ- 

; letinden Kars valiliğine keyfiyet emrolunmnş ise 
de yine bir işe tayin edilmediğinden şikâyet etmekte 
ve uğradığı haksızlığa nihayet verilmesini istemek
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1153 3 - IV - 1940

1194 Fazlı Erdoğan.
1252 Avukat. 

Balıkesir.

Dördüncü Kolordu 
mahkemesince hakkın
da verilen hükmo dair.

Mafevke hakaret suçundan hakkında verilen 
kararın askerî Temyizce tasdik edildiğini ve bu 
karann hilâfı kanun olması sebebile tashihi karar 
talebinde bulunduğundan bunun neticesine kadar 
hükmün infazının tehirini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

U54 3 - IV -1940
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Murtaza Cebeci. 
Yenice mahallesinde 
mukim ölü Komano- 
va mül'tüsü Behçi't- 
üğlu.
Kırşehir.

1190
1248

Arzuhal hulâsası i iCncüınen kaı aı ı vv ııc ^ebebden verildiği

Yugoslavyada terket- 
liği emlâke mukabil 
tazminat verilmesi.

Komanovada terkettikleri emvale aid 60 aded 
ta,pu senedini Maliye vekâletinde müteşekkil ko
misyona gönderdiğini ve metruk emvale mukabil 
alınan tazminattan kendisine de emvali nisbetinde 
verilmesini istediği halde talebi isaf edilmediğin
den alman tazminat parasından kendisinin hak
kının verilmesini istemektedir.

3427 sayılı kanunla Yugoslavyadan alınan me- 
baliğ Kızdaya terkedilmiş olmakla yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1155 3 - IV - 1940

1197
1255

Momed Pamuk. 
Köprübaşı mahalle
sinde oturan eski Ma
liye tahsildarı Ma- 
raşlı Alioğlu. 
Elbistan.

Tekaüd maaşı ve ik
ramiye verilmesi hak
kında.

Maliye vekâletince tasfiyeye tâbi tutulduğu
nun, 14 sene askerlik yaptığından ve sekiz senede 
Mâliyede hizmet ifa ettiğinden bahsile tekaüdiye 
verilmesi hakkında merciine vukubulan müracaa
tında on dört senelik askerlik hizmetini hizmet 
müddetine dahil etmediklerinden tekaüd maaşına 
müstehak olmadığı bildirdiklerini beyanla millet 
uğrunda geçen bu müddetin de dahili hesab edil
mesini ve tekaüd maaşı ile ikramiye verilmesini 
istemektedir.

Kanuna uygun olarak hakkında tatbik edilen 
muameleye kani olmadığı surette İdarî kaza yo
luna müracaat edebileceğinden Encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

1156 3 - IV - 1940

5039 , Hüseyin Hüsnü Ha- 
5391 : sekioğlu.

Merkez muavin vete
rineri.
Samsun.

İkinci sınıf yedek su
baylara hini terhisle
rinde verilen üç ay
lık muhassasatın ken
disine verilmediği 
hakkında.

Mülî mücadeleye gönüllü ihtiyat subaja ola
rak iştirak ettiğini ve 1339 senesinde terhis edil
diğini beyanla ikinci sınıf ihtiyat subaylanna hi
ni terhislerinde verilen üçer aylık tazminatın 
kendisine verilmemiş olduğundan balısile verilme
sinin teğminini istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında :
Mumaileyhin 355 sayılı kanun hükmünden 

istifade edemiyeceği bildirilmektedir. M. M. Ve- 
kâletnee müstedinin talebinin isafına kanunî im
kân olmadığına dair tatbik edilen muameleye kar
şı kanunî müddet içinde İdarî kaza yoluna müra
caat olunması icabederken vaktin geçirildi^ an-
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~ I laşılmakla tayini muameleye mahal olmadığına
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1157 3 - IV - 1940

3557
3385

Ali Gebizli. Mahkeme ilâmının
Gebizli nahiyesinde. ' infazı hakkında. 
Antalya - Serik.

Kesbi katiyet etmiş bulunan vı; Serik Asliye 
Hukuk maiıkeıuesınaeıı ıstıüsîil olunan lıuüam 
ve karar geregmce ımrarma müsaade olunan ke
restelerin ımrarma Antalya Urman koruma teşki
lâtınca îiien mümanaat edilmekte olduğundan 
Şikayet edilmektedir.

Ziı-aat vekâletinin cevabında ;
Maiıkemeden sadır olan ihtiyati tedbir kararile 

imrarı istenilen kerestelerin yine mezkur karar 
mucibi orman idarovSinin ınui'akabesi altında ka
nuna uygun olarak kesilmiş olması meşrut oJnıa- 
öina rağmen kerestelerin murakabesiz kesildiği ve 
kuru yanık olması leabeden keresteler içkinde yeni 
kesilmiş, yaş ağaçların da bulunduğu ve kesilmesi 
mukarrer olan mıkdardaiı iazla ktisildiği anla
şılması üzerine ihtiyati tedbir kararından fazla 
olan mikdar hakkında gerekli muameleye tevessül 
olunduğu ve bu kere alâkadarlara mütebaki fazla 
çam ve katran kerestesi için nakliye ilmüliaberi 
verildiği ve daha 344 metre mikâb mallan olduğu 
ve lÜÜ metre - küp fazla imalâtları bulunduğu 
hakkındaki istida ve beyannameleri üzerine bu 
cihetin de tedkik edilmekte olub neticeye göre mu
ameleye tâbi tutulacağı bildirilmektedir.

İş düşünüldü ;
İlâm ile halledilen hâdise üzerine Hükümetçe 

ilâma mulıalif ıbir muamele tatbik olunduğu su
rette yine mahkemeye müracaat edilebileceğinden 
Encümence muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1158 8 - IV - 1940

766 I Rasim Tekjrıldız. 
~799~! Kasablar arasında. 

I Komisyoncu.
! Samsun.

Kardeşini döverek in- 
tiharma sobebiyet ve
ren validen şikâyet.

Samsun valisi Puad Toksal tarafından dövül
mesi sebebile intihar edt'n kardeşinin hu akibctine 
sebebiyet verdiğinden dolayı \ali hakkında maka- 
matr aidesine yaptığı şikâyotleı-in dîH’t seneden- 
beri nazarı dikkate alınmıj^arak suçun müruru 
zamana uğratılmasına çalışıldığından bahsile Sajıı*
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sim müddeiumunıiliğinec yapılıb Adliye vekâle
tine ve oradan da Dahiliye vekâletine gönderilen 
evrakı tahkikiyenin mevkii muameleye konması
nın teğminini istemektedir.

Yapılan tahkikatta ;
Bu iş hakkında müstcdiuin kardeşi tarafından 

sebkeden şikâyet ü/erine encümence 6 - I - 1937 
tarihinde 589 sayı altında karar ittihaz edilmiş 
olduğundan tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Kaı ar No. Karar tarihi

1159 3 - IV - 1940

874
912

j\lürtaza Günüvar. 
Hamidiye mahalle
sinde,
muhacir Omeroğlu. 
Konya Ereğlisi,

^laas tahsisi. Çalıştığı Ereğli bez fabrikasında hastalanarak 
malûl kaldığından ve vaki müracaatı üzerine Sü- 
merbankyu 42 lira tazminat verilmiş ise de bu pa
ra ile ilânihaye getrinmesi mümkün olamıyacağın- 
dan münasib mikdar maaş tahsisini istemektedir.

İktısad vekâletinin cevabında :
Fabrikaca mumaileyhe iki ay istirahat veril

miş ve hastalığının ilerlenKîsi vsebebile berayi te
davi Büyükada sanatoryomuna yatırılarak beş ay 
tedavi ettirilmiş ve 540 lira masraf ihtiyar olun
masına rağmen çalışamıyacak bir hal alan müste- 
diye kıdemile mütenasib tazminat verilerek işten 
çıkarılmış v(> iş kanununun 16 ncı maddecinin bi
rinci fıkrasınca muamele yapılmış olduğu bildi- 
i'ibnektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1160 3 - IV - 1940

1218 * Abidin Akıncı.
4001 i Necatibey caddesi de - 

mirbağ han kat 2 No. 
10/12 .
Kömür kollektif şir
keti elile.
44 ncü alay levazım 
müdürü sabıkı bin
başı.
İstanbul - Galata.

2330 sayılı af kanu
nunun hükümlerin
den istifade ett iril
mediği hakkmda.

2330 sayılı af kanunundan istifade etmesi ik
tiza ederken Askerî temyiz mahkemesince hak
kında zühulen ittihaz olunan kararla mağdur edil
diğinden bahisle evrakının tedkİRinı ve bütün 
medenî hukukunun iadesini ve tekaüd muamele
sinin yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Sahtekârlık suçundan beş sene on ay ağır hapse 

ve rüşvet suçundan beş sene iki ay hapse ve bu ce
zaların tevhidile altı sene iki ay yirmi gün müd
detle ağır hapsine ve askerlikten tarda mahkûm
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edilmiş olan müstediııin sahtekârlık suçları 2330 
sayılı af kanunuııujı şümulüne girmiş olmasın
dan bu l’ile aid beş sene on ay ağır hapis ceza
sının kaldırılması ve diğer cezaların üstünde 
bırakılması suretile Askerî temyiz mahkemesince 
verilen kararla tard cezasının reline imkân ol
madığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü :
Af kanunundan istifade edebilecek mahkûm- 

larm dileklerinin kazaî mercilerde tedkik ve ka
rara bağlanması icabedeceğine ve bu yolda tat
bik edilen muameleye kani olamayan müstedi 
hakkmda Ecümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi

Kuı-ar No. Karar tarihi

1161 3 - IV -1940

1429 Mıu'ad Mucater.
1496 İstasyon caddesi No. 

7 evde.
' Yeşilköy - İstanbul.

Devlet şûrası kararı
nın infaz (bitirilmesi 
ve a(jık maaşının ve
rilmesi.

İstanbul Maliye teşkilâtında müstahdem iken
1933 senesinde Maliye vekâleti emrine alındığnu 
ve bilâhare Yıldızeü piyade tahsildarlığına ta
yin edilmiş ise de harcirah verilmediğinden git
memiş müstafi addedilmiş olduğunu, . yirmi iki 
senelik hizmetine mukabil bir şey verilmediğin
den Devlet şûı*asmda Maliye vekâleti aleyhine ay- 
tığı dava neticesinde memuriyette istihdamına 
mâni ])ir hali bulunmamasına binaen nıünasü) 
bir vazifeye tayini hakkmda karar verildiğini 
ve bu karara istinaden Maliye vekâletine müra
caatta bulunmuş ise de bir netice alamadığını 
beyanla Devlet şûı-ası kararının infazını ve ve
kâlet emrine alındığı tarihten itibaren açık ma- 
aşlarımn verdirilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Mumaileyhin Devlet şûrasına vaki müi’acaatı 

üzerine yirhıi iki senelik hizmeti müddetince ke
silen tekaüd aidatının iade edilmemesi ve ikrami
ye veya tekaüd maaşı verilmemesinde kanunsuz
luk olmadığına ve kendisinin memuriyette istih
damına mâni bir hali bulunmaması sebebile mü- 
nasib bir memuriyete tayininin adalet ve hakka
niyet icabından bulunduğuna dair Şûraca sadır 
olan kararın memuriyete tayini noktavSindan tat
biki için İstanbul vilâyetine tebligat yapıldığı 
bildirilmektedir.
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İ257

1195
1253
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lîj düşünüldü:
Devlet şûrası kararının infazı şeklinde ınun- 

ınele yapılması lüzumuna ve keyfiyetin Maliye 
vekâletinin dikkat nazarına arzına karar verildi.

Kanır No. Karar tarihi

1228
1288

157cS
1651

A. llaradi Kurtiş. 
Vilâyet şifre merau- 
nı.
Kırklai'eli.

JIaksız olarak çıka
rıldığı öğretmenliğe 
iadesi.

]\Iemed Riza Aran. 
Saraçhanede, 
ît fa iye caddesi To- 
ven apartîmanı 9 nu
marada.
îstanbul - Fatih.

Tekaüd maaşı veril
mesi hakkında.

Bekir Sıtkı Can. 
Maraşlı Alioğlu. 
Elbistan malij^e sü
vari tahsildarlığın
dan emekli.
Efsus.

Taksitle aldığı gayı*i 
menkul hakkında.

1162 3 - IV -194(3

A jsI î  öğretmen olarak tayin edildiği köy öğ
retmenliğinden vilâyet Maarif memurunun gare
ze müsteniden ve biri birine mütebayin yazıları 
neticesi vekâletçe işine nihayet verildiğinden do
layı dosyasındaki vesikaların tedkikıle hakkının 
ve adaletin zaihire ihracını ve 'uğradığı haksı/lı- 
ğm tamir edilmesini istemektedir.

Îdarî bir dava mevzuu olan hâdise hakkında 
Encümenice karar ittihazına mahal olmadığma 
karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

1163 3 - IV - 194ü

Ziraat bankasında 24 sene küsur ay ve Emni
yet sandığında' üç sene küsur ay hizmet ettiğini 
ve Millî mücadelede aldığı hususî emir üzerin<î 
Emniyet sandığından ayrılarak millî vazifesini 
ifa ettiğini ve zaferi müteakib yaşı da çok ilerle
miş olma'kla Ziraat bankasına müracaatla tekaü- 
diyesini istemiş ise de hizmet müddetinin 25 se
neden iki ay noksan olduğu için tekaüd de edil
mediğini beyanla bu müddeti ikmal için bir va
zife verilmesini veyahud hidematı vataniyeden 
maaş taiısisini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1164 3 - IV - 1940

1927 senesinde sekiz taksitle aldığı gayrimen- 
kulün taksit bedellerini verememekte olduğun
dan pek cüzî olan tekaüd maaşının dörtte birinin 
bu borç için kesildiğinden bahsile büyük müza
yakalara' düşdüğünden verdiği taksit bedellerin
den de vazgeçerek gayrimenkulü terke hazır ol
duğundan, ihalenin feshi ile borçtan aaad edil- 
meisini istemektedir.
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Merciine müracaatla* dileğini tedkik ettirebi
leceğinden Encümence yapılacak muamele /olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1202
1261

1222
1282"

M. Ş. Karaefe ve ar. 
Ulu Cami Başimamı. 
Bursa.

Haşan Hayri Özk a ra
man.
Askerî mütekaidler- 
lerden Amasyalı. 
Amasya.

553
579

1159
1214

H a d e m c i  h a y r a t ı n  

fc-Tfihlci'inin to ğ m in i  

i le  bure ıno  a l ın m a ln n .

Kayın pederinin ve
fat ile eşine aid mira
sın verilmesi için te
rekede ya))ilan yol
suzlukların düzeltil
mesi ve hukukunun 
vikayesinin teğmini 
hakkında.

Sefer Sururi Tora
man.
ömerağa mahallesin
de itfaiye karşısında 
No. 10/1 hanede 
Bala eski malmüdürü. 
İzmit.

ladei memuriyeti 
hakkındaki Maliye 
vekâlet in i n <*e vabın - 
da Devlet şûrası ka
rarı arasmdaki teza- 
dnı tedkikı.

1165 3 - IV - 1940

Din işlerine vakfı vücud ettiklerinden başka 
bir iş yapmağa imkân da olmadığından bahsih» 
pek cüzî olan maaşlarının arttırılmasını ve ba
remden istifade ettirilerek 1('kaüd hakkı tanınma
sını ivst em ektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1166 3 - IV - 1940

Kayın babasından karısına kalan miras malla
rım diğer mirasçıların ketmetmesi yüzünden vaki 
müteaddid müracaatlarından müsbet netice alama
dığından şikâyet eylemektedir.

Doğrudan doğnıya mahkemeye aid ve mahke
mece halledilmesi iktiza eden bir mevzu hakkında 
mahkemelerden netice alınmak ve alınan netice
lere kanaat edilmediği surette kanunî yollara mü
racaat olunmak iktiza edib Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar N'o. Karar tarihi

1167 3 - IV - 1940

Maliye vekâletince hakkrnrla verilen tasfiye 
kararı aleyhine Devlet şûrasına müraoaat etmek
le Şûrayi müşarünileyhaca tasfiye kararının re- 
fine karar verildiğini ve vekâletçe bu karamı 
tekaüdiyesine de şamil tutularak tekaüd maaşının 
da kesildiğini ve tekaüd maaşının ibtal edildi
ğini ve bu hâdiseden dokuz sene sonra yine bu 
işin müteferri bir husustan mahkemeye verilmiş 
olması sebebile memuriyete tayini taleblerinin de 
nazarı dikkate alınmadığından şikâyetle vaziyeti 
hukukiyesinin tayinile hakkında bir karar veril
mesini istemektedir.

Maliye v('kâletinden alman cevabda : 
Mumaileyhin Beykoz malmüdürlüğü zama

nında salite sened tanzimmden hakkında verilen
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lüzumu muhakeme kararile İstanbul agır ceza 
mahkemesinde muhakemesinin icra edilmekte ol
duğu ve her ne kadar Devlet şûrasınea hakkında 
mütteha/. tasfiye kararı rcfedilmiş ise de suçun 
mahiyetine göre muhakemesi neticelenmeden bir 
memuriyete tayini mahzurlu görüldüğü ve mah
keme neticesinde beraet ettiği veya memuriyeti
ne mâni olacak bir mahkûmiyet karan sadır ol
madığı takdirde münasib bir vazifeye tayin edile
ceği işar kılınmıştır.

Her ne kadar Devlet şûrası tasfiyeyi refetmiş 
ve evvelce İstanbul ikinci ceza mahkemesindeki 
muhakemesi beraetle neticelenmiş ise de başka 
bir suç sebebile İstanbul ağır ceza mahkemesin
de muhakemesinin icra edilmekte olmasına bina
en Meclisin 311 ^sayılı karan mucibinee mahke
meye aid ve mahkemeden sadır olacak hükme tâ
bi bir mesele hakkında Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1168 3 - IV -1940

-491 ' Cavid Çavuş" Kahra- 
515 man.

Madanlar mahöllc- 
Msiride Oturan "Topal 
Ömer damadı Mus
tafa elüe.
Mudurnunun Hay
darlar köjründen. 
Akyazı - Adapazarı.

Abaza'Ormandan şi
kâyet.

Abaza Osmanın zülmüne uğradığını ve müd
deiumumi vekili başkâtib ve jandarma karakol 
kumandanlannm da bu Osmanla birlik olarak 
hakkında sahte evrak tanzim ettiklerini ve oğul
larını tarlada çift sürerken jandarma karakol 
kumandanlarının cebrü şiddetle işten alakoya- 
rak karakola sevk ve darb ve işkence yaptıkların
dan şikâyetle mahkemesinin Adapazarına nak
lini istemektedir.

Yapılan tedkikatta Abaza Osmana isnad edi
len fiilleri teyid edici delâilin elde edilemediği 

•gibi müıştekinin gösterdiği şah idlerin de ademi 
•malûmat beyan »îttikleri Dahiliye vekâletiriden 
bildirilmiş olmasına ve ^asen MecHsce müttehlız 
311* sayılı karar'mucibi mahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hükme ^tâbi rmesail hak
kında Encümence yapılacak bir ( 'muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. f-Karar tarihi

1169 3 - IV -1940
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1132
1187

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları j e r

Memcd Ali Bozkurd. 
Hüscyinoğln.
.\falkoç mahallesirıdo 
mukim Balıkesir!i. 
(rönen.

Arzuhal hulâsası Etidiıuen karan ve lu* sehebdeıı veı-ildiği

Devlet şûrası kararı- 
(inı tedkikı.

Palis mektebinde iken bazı fçarazkârlarııı eski 
mahkûmiyeti olduğu hakkında vaki ihbaratı üze
rine Emniyet umum müdürlüğii intihab encü
menince kaydının terkinine karar verilmiş olma
sına binaen Devlet şûrasına vaki itirazının red 
dediidiğidcn ijikrıyet etmekte ve hukukuımn iade
sini istemektedir

803 numaralı Meclis kararı muej’bince Devlet 
snrnsr l.ararınm tadiline imkân olmadıgmdan 
dileminin reddine karar verildi.

ICarar No. Karar bıriln

1170 3 - IV > 1040

596 Pakize.
623 Tüccar Aslan elile. 

Poma köyünden. 
Kadir kansı 
Posof.

Sovyet topraklarnı- 
dan kaçırılan eşi hak
kında.

I|azı menfaatperest ve komünist kimseler 
tararılidan kocasının Sovyet Hıısyaya kaçırıl- 
<];ğını v(' bil suretle altc nül'ushı bir ailenin 
periijaıı t)ir lıalde oMuj^ıınu bildirerek kocası
nın ('saiM'lten kui’tarıbnasını istemektedir.

I>n dilek<;e Dahiliye vekidetine «rönderiierek 
abnan cevabda:

Sovyet Rusyadan gelen meçhul şahıslar ta 
rafından cebren Rıısyaya kaçırılan f*oma köy
lü Kadirin geri alınmasr için Hariciye vekâleti 
vasıtasib' Sovyet Hükümeti nezdinde gereken 
t,eşebl)üs](‘rde bulunulmuş ise de Ruslar hâdi
seyi kü]liyen hıkâr ettiklerinden bir netice alı
namadığı bildirilmektedir.

Encümence bir muamele ifasına imkân (>l 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1171 3 - IV -1940

3159 Necati Altmay.
3325 Teke Sarmısak kö

yünden Muharrem 
Kefeli vekili.
Adliye binası civa
rında.
Samsan.

Müekk ilinin isticar 
ettiği tarlaya vaki 
müdahalenin meni.

Hissedarı bulunduğu gayrimenkule müdaha
le eıb'n Halid hakkında 2311 sayılı kanunun 
birinci defa taleb üzerine tatbik edilmesine 
ı-aî>tnen ikinci müdahalede bulunan Etem Işı- 
<i:;n hakkında bu talebinin isaf edilmemesin
den şikayet edilmektedir.

P)ahsedilen kanuna tevfikan İdarî makam
larca nizaı def için yapılan muameleler İdarî 
mahiyette olup buna kani olmıyanlann Dev
let şûrasına müracaatleri icab edeceğinden ta-



4338
4572

Arzuhal verenle 
rin adî, saıu ve 
otuıdııkları yer

Ar/ıılıal iiulas.N.sı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği:

yini t!in:ıtııt‘l(\ve niitlüil olrııadığııiii karar verildi.
Kai-ar No. Karar tarihi

Cafer Sadık Oluç. 
Sultanahmed Tonıu 
S. No: 10 da.
A^rı vilâyeti NülUs 
müdürlüsünden e 
mekli. 
istanbui.

Kefalet sandığındîilvi 
alaca^r hakkında.

172 3 - IV - 1940

Seki:  ̂ «ene evvel Ağn vilâyeti nüfus müdür
lüğünden tekaüde sevkedilerek bera-Btı zimmet 
mazbatası aldığını ve maaşından kesilerek kefaled 
sandığında bulunan alacağının yarısını miimuri- 
yetten ayrılması zamanında alması iktiza ederken 
iki sene sonra aldığından ve nısfı diğerini de üç 
sene sonra alması icab ederken sekiz sene geçtiği 
halde alamadığından vebir iyok müracaatlarının 
semeresiz kaldığından şikâyetle kanun hükmü
nün yerine getirilmesi istenmektedir.

Yapılan tedkikatta Kefalet sandığında bulu
nan 8 lira 59 kuruş matlubatının İstanbul Ziraat 
bankası vasıtasile namına irsal kılındığı anlaşıl- 
miş olmakla tayini muameleye imkan olmadığına 
karar verildi.

Karar ^̂ o. Kara-r tarilıi

1173 3 - IV - 1940

4966 Şekib Aslan. 
5314  ̂'ömcç köyü

AL'uhtarııı kanunsuz 
ihtiyar hareketlerde bulnn-

heyeti azasından 
Rnrhanivt*

duğu hakkında

Köylerinde yapılan usulsüz tahsilâl ve sarfi
yattan nahiye müdürlüğüne ve kaza kaymalcam- 
lığına* yaptığı şikâyetten bir netice alamadığım 
beyanla bu hususların tedkik ve tahkiki isten 
mektedir.

Y'apılan tedkikat neticesinde;
K.öy ihtiyar heyetince 1938 yılına aid salma 

İlin ka-nuna uygun olduğu, nahiye müdürlüğüne 
ve ktıza kaymakamlığına müştekinin verdiği ar 
zuhallerin usulü dairesinde intaç olundukları, 
salma' haricinde hiç bir nam ve suretle köylüden 
para toplanmasının vilâyetçe men edildiği, 
1935 - 1938 bütçelerinden tediye edileıı mebaliğ- 
den yaptığı tevkif attan zimmetine para geçirdi
ği anlaşılan muhtarın Cümhuriyet müddeiumu
miliğine tevdi edildiği ’Oa'hilij'̂ e vekâletinden bil
dirilmiştir.

Tayini muaıneleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1174 3 - IV 1940
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70 J 
733

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdu klan yer

Abdülâziz îdemen. 
Ergen ekon caddesi 

! No. 90 
Pangaltı - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encüınen kui aıı \ t* ne sebebden verildiği

Yazdığı riyazi eserler 
'hakkında.

Toplama, çıkarma, çarpma ve ayırma hakkın
da gayet kolay ve basit bir usulde öğreten ve 
uzun ameliyatlardan vareste kılan bir şekilde ha
zırladığı sekiz parça riyazi ve ticari eserinin ted- 
kikı zımnında lâzımgelen mahalle emir verilmesi
ni istemektedir;

Bu gibic telifat için alâkadar Hükümet nĵ ir 
kamlarına müraeaati icab edeceğinden- Encümen
ce bir muamele yapılmasına iml^ân olmadığına 
karar verildi. *:

Karar No. Kara® tarihi

1175 3 '.iy -1 9 4 0

703 . Memed Ankan:
735 Arhavi aşağı Kabisro 

köyündeni, 
i Kakaoğlu.
' Hopa.

Uğradığı haksızlığın 
izale»!.

86 yaşında gözleri görmez kulakları işitmez 
bir ihtiyar olub bir iftira neticesi katil suçundan 
Rize ağır ceza mahkemesince 8 sene 4 ay ağır 
hapse ve beş yüz lira tazminata mahkûm olüuğu- 
nu ve cezanın bir kısmım çektikten sonra hasta 
ve ihtiyar olduğu için serbest bırakıldığını be
yan ile tazminatın teğmini istifası için usulsüz ve 
kanunsuz olarak tarla ve bahçelerinin değer ba
halarından çok uçtuz satıldığında» şikâyetle 
muamelelerin feshifti ve arazilerinin, kendisin^ 
iadesini v« ta?aninat bedelinin taksitle ödemesi 
için icab edenlere emir verilmesiui işteıppiftedir.

Encümeni alâkadar etmeyen bu işler hakkın
da tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1176 3 - IV -1940

676 Zeki Berilgeıu 
708 Belediye imar müdür

lüğü. istimlâk, meınu- 
689 j*-q_
721, i Ankara.

Barem ^«ununun 
müzakeresi, esaıasmda 
dileğinin, n,azan> iti- 
bare alınması.

Barem kanununun müzakeresi esnasında zik- 
reylediği mütaleasının nazara alınmasını istemek
te bilâhare ikinci bir dileJvçe ile bundan ferağ 
edildiğini bildirmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

U77 3 - IV -1940
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683
715

xlrzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıU'dukUırı yer 

Mustafit Kemal Gür- 
sesv'
Vilâyet ıııektubî ka- 
lenıiııdt* tahrirat kâ
tibi.
Çanakkale.

Arzuha 1 hvı 11\ sn sı Encümen karan  ve ne sebebdon verildij^ u

Parasız olarak talısi- 
linin teğmini.

Pederinin çok fakir ve ailesinin de kesir ol
ması sebebile büyük müşkilâtla orta tahsilini ik
mal ettiğini ve fakat tahsil arzusu dolayısile da 
ha üstün mekteblerde okumak arzusunda oldu
ğundan meccani mekteblerde okutulmasını is
temektedir.

Leylî meccani mekteblere usul ve kanunu da
iresinde kabulü için alâkadar makamlara müra
caatta bulunması iktiza edeceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1178 3 - I V -1940

787 Necmettin Uluyıldız 
822 annasi Ilayr'ye. 

liayreddin çavuş ma
hallesi Ferah S. No.
9 evde emekli subay. 
Üsküdar - İstanbul.

Eınniy('t sandığı hak
kında.

Emniyet sandığının kendi muhamminlerine 
takdir ettirilen evlerinin kiymeti 1985 lira olUfe 
ve sandığın nizamnamesi mucibince bu -kiyme4 
hakikî kiymetin nısfı olduğu halde 1928 sene
sinde birinci derecede ipotek ederek ■ bankadan 
500 lira borç aldıklarım ve faiz ve komisyonu 
da ilâve edilerek 650 Mraya borçlaııdıkiarınj 
ve verilen çüzdanda da yazılı sandık 
nizamnamesinin 7 nci maddesi hükmüne göre 
gayrimenkulün paraya çevrilmesinde müşteri 
çıkmadığı takdirde merhunu sandık kendi üze
rine alarak altı ay zarfında borçlu tediyei de
yin ettiği takdirde gayrimenkulü sahibine iade 
edileceğinin taahhüd edilmiş olmasına rağmen 
borcun vaktinde ödenememesi sebebile hanelerinin 
müzayedeye çıkarıldığını ve bin beş yüz liraya 
talibi zuhur etmiş ise de lâyik hadde görülme
diğinden ihale edibniyerek sandık üzerinde 
kaldığını ve altı ay uhdesinde kalması icabe- 
derken bu taahhüdü yerine getirmiyerek tekrar 
müzayedeye çıkararak 645 liraya sattığmı v<̂ 
tasarruf senedini.de verdiğini3 'ebu açık>haksı<h 
lığa karşı asliye mahkeme dördüncü,» hukuk da
iresine dava açıb, gerek bu mahkefltıeden vo 
gerekse Temyiz hususî ve umumî heyetleriden 
sadır olan mukarreratı ilişik olub bu yapılan 
haksızlık kâfi gelmiyormuş gibi faiz, komisyon 
ve muamele vergisi olarak bir kaç defa hqsab 
edilmiş rakamlarla müteaddid tahsilatta bulu
nulduğunu ve bu müessesenin yolsuz ve ka
nunsuz hareketleri tedkik ve teftiş edildiği tak- 
<̂ rde Dç̂ i;zbank şuüştimşJUıûi), 9,̂ m,ıımı. bun^a.
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

A r z ı  1 h a  I  h n  İ n  K a s )  E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

da cereyan etmekte olduğunun meydana çıka
cağını ve uğradığı iifiksızlığm düzeltilmesi it̂ in 
muamelesinin tedkikini istemektedir.

İ§ düşünüldü :
Karşılıklı akdedilmiş bir mukaveleye bağlı 

taahhüdattan ifa edilmiyen kısım hakkında su 
lâliiyetli mahkemeye müracaatla karar istihsa
linden başka kanunî yol olmadığından 311 sayılı 
Meclis karan mucibince bu muamele hakkındjı 
Encümence karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi

Karar İSo. Karar tarüu

1179 3 - IV - 194(J

786 Ali Tozıım.
82ı”  Çukurcuma Hayriye

I caddesi No. 55 
Evkaf tahsildarların
dan.
Beyoğlu Istaubul.

Baremde nazara alm- 
maları hakkında.

On üç sene evkaf tahsildarlığında muvazzaf 
olarak çalışıldığını ve maluliyetine binaen on m; 
senedenberi de yirmi lira ücretle istihdam edildi 
ğini, ücreti az olmakla beraber tahsilat nisbetindf 
% bir nisbet dahilinde aidatta verilmekte olmakla 
mehınaemken ge<‘iuirkorı âmirinin keyfî bir emri 
ile Rumelihi«arına tayin eJilmesi ve oranın da ev 
kaf gelirinin azlığı yüzünden aidatının azaldığını 
ve bundan başka gidil) gelme masrafının da kendi 
tarafından yapılması icabettiğini ileri sürerek, 
küçük memurların baremde vaziyetlerinin nazarı 
dikkate alınarak kıdemleri nisbetinde maaş veril 
mek suretilp madeletin teğmini istenmektedir.

Tayini muameleyti mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar lariln

1180 3 - IV - 1940

783 Kadir Akbaş.
816 Kızıluşağı köyünden. 

Hacıoğlu- 
Pötürge.

Tahsili istenilen ka
zanç vergisinin alın- 
ınamafio.

Malıai le  bekçis i  o l du ğu  irin kazanı;, vt'rgisi  
Vfiınt'si l ıakkıiKİaki ihbanıa ı ı ı ey i  al i ı ira i t ira/  
e t t i ğ in i  ve taka t  bu iliî*azın red ded i lmes i  ü/.e 
r ine  T em y iz e  mü ra ca a t  e t t i ğ in i  ve 1’em yi zce  
t a l ebinin  red de d i l mi ş  o lmasına  ınebni  20  kil 
sur  l ira tu t an  bu verg iy i  ve recek  kudri't i  o lma  
d ığ ın d an  ve rg i d en  a f  f in i  i s temekted i r .

Tay in i  m n am e le y e  mahal  o lm ad ı ğ ı na  karar  
veri ldi .

Karar No. Karar tarihi

1181 3 - IV  1940
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643
H74

Arzuİıal verenle
rin adı, sanı ve , Arzuhal hulâsası ' PJncünıen kararı ve ne sebebden verild i^  
oturdukları yer

lîakkındaki kararın istiklal harhimic hi/ınct g’öi’orok yaralandı-
refi. îli:nii v( iıtalûh'n tf'kaüd maaşuıa müslahak bu-

'ıı;>(iiı*.nı lıal<l(‘ s<‘i’[)iştiıauc Mirt'tilo y’ii'dıınılnıı 
ı ı / , ; ı  k  l a ş l  ırrlıııasından şikâyet <;tıııt‘kt<!dii‘.

Kaiıutt lıüküııd t i‘i dai»'('siııdc ya|>dan l)U 
liiııa n ıc K 'rıiıı (‘iKdİDtt'iıt'o df'^i.ştii'ilıuc.siiH* imkân 
ulmadifrıtıa karar vt*rildi.

Karar No. Karar tarilu

fi alil Şahin.
.llosan köyünde mu
kim malûl er.
Rrbaa

1182 :? - fV 1940

H36 Y'aşar Uyar.
(567 Naliiye merkezinde 

l^akkal Haşan Arlı 
yannıda mukim Fov- 
zioğlu.
Alaçam

Osmanl ı  bankas ınca  
matlubuntın al t ın o- 
l arak tesviyes inin  
tefhnini.

Vodinde mahfuz sened mucibi ibrazında fa 
izsiz olarak ve aynen verilmek üzere Osmanlı 
bankası Kavala şubesine 100 aded altın Türk li
rası yatırdığını ve mübadele surettile Samsuna 
muvasalatında mezkûr bankanın Samsun şube
sine müracaatla senedi ibrazında kendisine yüz 
aded kâğıd para vermek istediklerini ve kabul- 
<lon istinkâf etmesi üzerine direktörlükten sora
caklarını beyan etmiş iseler de şimdiye kadar ver
mediklerini beyan ile bu paranın ahzü istifasının 
teğminini istemektedir.

Mahkemeye aid me.sail hakkında Kneümende 
karar ittihazına imkân olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1183 3 -T V -1940

632 Fanrı Yurdsever.
6fi2 Cezaevinde.

Altmova nahiyesi es
ki posta telfrraf şefi. 
Ayvalık.

Affedilmesi hakkın- ihtilas suçundan Bürhaniye ağır <;ezasınca bir 
da. sene on bir ay hapse ve 554 lira para eezasile

mahkeme masrafının tediyesine mahkûm edildi
ğini, her şeyini satarak zimmetine geçirdiği pa
rayı ödediğini hapsin ikmalini lx‘klediğini ancak 
başkaca hiç bir şeyi bulunmadığından para ceza- 
sile mahkeme masrafını tediyeden âciz olub hap
sinin temadisinden vikayesiU' nedamet ve pişman
lığının iztirabı altında para cezasih* mahkeme 
masrafının affini istemektedir.

Hakkında tatbik edilen kanun iıüknıünden 
kurtulmak isteyen müstedinin <lileğinin reddine 
karar verildi.

K aıar No. Karar tarihi

1184 3 - IV -1940
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825
.863

1040
1Ö90

Arzuhal verenle
rin  adı, sam ve 
oturdukları y e r  

Nadire Ünver.
InkiİHİ) mahaliesi Ev
liya Hoca S. No. 15 
ö lü  polis memuru 
Mustafa eşi.
Üsküdar - İstanbul.

Arzuhal ûulâsası E nciıınen  k.-n;m  \ n r subebderı verild iğ i

Ölon eşinden ikrami
ye verilme»si hakkın
da.

Emniyet memuru iken kocasının intihar- et
mesi üzerine çocuklarına tekaüd maaşı tahsis ve 
hakaret yüzünden intihar vuku bulmuş olmakla 
ayrıca tazminat verilmesi lıususunda Dahiliye ve
kâleti aleyhine Devlet şûrasına dava ikame et
miş; ise de Şûraca davanın reddine karar verilmiş 
olduğundan bahsile adaletin yerine getirilmesini 
istemektedir.

803 sayılı karar mucibince Devlet şûrası ka
rarlarının tadiline dair Encümende karar ittiha
zına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1185 3-IV -1940

^695 H aydar‘Alpsal.
■ ^ 7  ’ Aslrerî hastanede ınüs- 

tahdem Kuleli askerî 
lisesinden’ alaya çıka- 
rrlari Sankamışlı H a - 

" «anoğiu 332 doğumlu. 
Edremid.

'SISb Hasib 'Ahmed Aytu- 
«930

Gazi terbiye enstitü- 
rsrii” tedris usulü oğ- 
.7xetıs8iıL

Haksız olarak alaya 
çıkarıldığından şikâ
yet.

Ecnebi memleketler
de geçen hizmetin te- 
kaüdlüğünde sayıl
ması.

Hakaret suçundan dolayı 1632 sayılı askerî 
ceza kanununun 85 nci maddesinin ikinci fıkra
sına tevfikan altı ay hapis cezasından başka ka
nun hilafı ve mahkeme hükmü harici olarak Ku
leli askerî lisesini ikmal ve Harbiyeye geçeceği bir 
sırada alaya çıkarılmış ise de haksız ve kanuıusuz 
olarak yapılan bu muamelenin refi ile eski hale 
getirilmesini ve hukukunun iadesini istemektedir.

3410 sayılı kanun mucibince alaya çıkarılma 
kararı hakkında Temyiz askerî mahkemesine mü
racaat edilmesi iktiza ettiğinden Encümence bir 
muamele yapılmasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1186 3 - IV - 194()

Bulgaristandan ana vatana gelen Türk göç
menlerinden (5ğretraen olanlara vazife verilmesi 
ve Bulgaristanda geçirdikleri hizmet müddetle
rinin burada geçecek müddetlere ilâvesile teka- 
üdlüklerinin teğmini hakkında bir maddei kanu
niye tedvini istenmektedir.

Yapılan tedkikatta bu mevzu dairesinde Şe
ref Anter ve arkadaşları tarafından Meclise ve
rilen bir istida üzerine 11 - V - 1937 tarDiinde 
ittihaz olunan 1031 sayılı kararda : Zikrolun- 
duğu üzere asgarî orta mekteb mezunu olan mu
allimlere imkân nisbetinde vazife verilmekte ve 

fakat memleket haricinde geçen hizmet müddet
lerinin tekaüdliik hesabında nazara alınmasına
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~x ÂrzuİKil verenle- I 
g ® rin adı, snin ve Arzuhal hulâsası ' Enciinu;iı kai‘arı vo ne sebeİKhnı verildiği 
^ " oturduklar-! yer

İTiıkân olmadığı tesbit krlııınıi!;! bulımmaktadır.
İş düşünüldü :
Yeni ibir kanun tedvinine muallâk dilekler 

üzerine Encümence ittihazı karara mahal olmadı 
ğından dik'Mİn l)u bakımdan rrnldine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1187 ;) IV - 194<)

2325
2445

2479 
2611’

(Jemal Tarhan. 
Alacam ve 83 köy 
tiyar hoyotlo7*i. 

Bafra.

ih-
Alaeamın kaza haline 
ifra^.

Samsun vilâyeti Bafra kazasına ba:ğlı iUaçam 
nahiyesinin kaza haline ifrağı dileğine dair olan 
arzuhali Dahiliye vekâletine gönderilmiş ve alı
nan cevabda bütçe mülâhazasile şimdilik isafına 
İTnkân olmadığı ve teşkilât talebleri meyanına 
a l ın m ış  olduğu bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığı kararlaş
tı nlmrştır.

Kiirar No. Karaa* tarihi

1188 3 - IV - 1940

2170
2284

3640
¥ s42“

Remzi.
Kasımpaşa U/unyol 
kahveci Şükrü vası- 
tasile 60 kişi ıtamrna. 
İstanbul.

Çalıştıkları müesseso- 
den (jîkarıldıklanna 
dair.

1. Yurdakul ve ar. 
Elektrik ve tramvay 
şirketi vatman ve bi
letçilerinden.
Î2anir.

İzmir elektrik ve 
tramvay şirketinin 
kamınsuj! hareketleri 
hakkında.

Her hafta ücretlerinin ödenmesi hakkında 60 
arkadaşın vaki müracaatlan hoş telâkki edilmiye- 
rek vazifelerine nihayet verilmesinden şücâyet 
etmektedirler.

tktısad vekâletinin cevabında:
Müracaat tarihinde îş kaımuunuı meriyet 

mevkiinde bulunmaması sebebile işçilerin tekrar 
işe alınmasımn İstanbul vilâyeti vasıtasile teğmin 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedi ı .

Tayini muameleye* mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Kiiraa* tarihi

1189 3 - IV . 1940

Elektrik ve Tramvay şirketinin iş kanununa 
aykın olarak kendilerini fazla çalıştırdığından 
müstahdemlerle münakid mukavelelere riayet- 
kâr bulunmadığından ve Hâzineyi de ızrar etti
ğinden baJısile şikâyet etmektedirler.

İktısad vekâletinin cevabında işçilerle iş ve
reni tatmin edecek bir formülün bııhmduğu ve 
işçilerin şikâyetlerini f?eri aldıl.l ırı bildirilmek
tedir.
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A  r z ı ı h a l  v e r e ı ü e -  

ğ i'ii] adı, sanı vc Arzuhal hulâsası Kneünıen karaı ı vt> no sebobden verildiği
oturdukla 11 ver

T;ıyiııi ınııjımi'lcye rnaha' o lm ad ığ m a  karar  

v(‘.rildi.
Karar No. Karar tarihi

1190 3 - IV - 1940

3189 Klein (Uil lei ıay.

3358 i lahiye m ü d ü 
rü.
Koyıı l l ı isar.

l l j ı r c i ı - a h h ı ı - ı n ı ı ı

1-İlITK‘Sİ.
1935 dc emvali nıotıulcedeiı olan araziler-in 

icsbitiuden ve 1936 yılında da mebus intilıabı 
ve nüfus sayımı ve evlerin nıımarahınması mü
kellef yol amelesinin şevki w  hayvan say im i iş- 
loıinden dolayı hakkı nhın harcırahlarının vo- 
rihıu'sini istemektedir

Dahiliye vekâletinin «îcvabında :
Hakkı olan kısımlar hakknıda dileğin tahak

kukuna (jalışıldığı bildirihnektedir.
U düşünüldü :
Müstedinin harcırahtan i<ldia eylediği hakla

rını alâkadar daireden takib etmesi ve veril
mediği surette kazaî mercilere müracaat eylemesi 
iktiza ederken doğrudan doğruya B. i\l. Mecli
sine müracaat edildiği görülmekle Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar .\<ı. Karar larıhi

1191 3 - IV - 1940

4662 M. Ozaslan.
4991 ! Kışla köyü Eşmeki 

köyünden.
Dede O. M.
Manisa

Dükkaınndan (^alınan 
malınm bııldurulma- 
sı.

Dükkânından malının (^alındığından ve köyde 
hırsızlık hâdiselerinin sık, sık vukubulduğu halde 
faillerinin meydana çıkmamasından jandarma 
karakol komutanı hakkında yaptığı .şikâyet ne
ticesinde kendi aleyhine iftira davası açıldığın
dan bahisle faillerin meydana çıkarılarak mal
larının iadesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ;
Mumaileyhin dükkânından eşyasının ('alın

ması üzerine şüpheli görülen bazı eşhasın mah
kemeye tevdi edildikleri ve fakat bunların suç
lan isbat edilemediğinden tahliye olundukları 
ve müstedinin jandarma komutanı tarafından 
işine bakılmadığından bahisle vaki şikâyeti sa
bit olamayınca aleyhinde iftira davası açıl
dığı ve mahkemenin elyevm devam etmekt(  ̂ bu
lunduğu bildirilmektedir.

311 sayılı Meclis karan mucibince mahkeme
ye aid ve mahkemeden sadır olacak hükme tâbi



13 Arzuhal verenle- 
g  j | ' rin  adı, sanı v(3 Arzıılıal hulâsası İMiciiruen kaıarı ve lu* sebebden vorıldiği 
^  oturdukları yer

nn'sailden olan hâdise  hakkında lOnriinu'nce ta y i 
ni tnuatnel«\\H> iTuıh»! olniîidığınjı karar \e r i ld i .

l\ : ı i ' ; ı r  No.  I\; ı i ; ı l -  tarihi
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.1192 3 - IV 1940

7J() Veled Bahaeddin. 
74{̂ Jlidayetoğlu.

I^eşinci Kor mulıasc- 
b(‘ ikinci mümeyyizi.

I 3092 sicil No.
Konya.

Nasbinin tashihi hak
kında.

Harbi umumi vt; istiklâl harbinde ihliyat za
biti olduğunu ve jrıülâzimisani olarak terhis edil
diğini ve intisab ettiği l.)evlet memuriyetinde on 
iki senedenberi (^alıştığı halde yirmi lira ınaaK al
maktan ileri ge^enıodiğini beyanla 1G3 sayılı Mec
lis karan mucibi askerlikten terhisinde mülâ/iüii- 
flanilik maaşı otuz lira olduğuna göı\ halen (ça
lıştığı kadro nuı hassasa tının da 30 lira olması ha- 
sebile bunun kendisine verilmesini Maliye vekâ
letinden istemiş ise de elde mûsaid 
kadro kalmadığından di^ğinin j^erine ge- 
tirilernediğinin tebliğ edildiğini, halbuki, 
mesai ve muvaffakiyetleri âmirlerince de 
takdir edilmekte olduğundajı ve kanunen hakkı da 
bulunduğundan 6 eylül 1934 den itibaren 25 lira 
başkâtiblik ve 18 ağustos 1936 dan itibaren de 30 
lira maaşlı ikinci mümeyyiz tanınrb nasıblarmm 
bu suretle tashihini istemektedir.

Zati mesele Devlet şûrasını alâkadar ettiğin
den encümence yapdacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1193 3 - IV - 1940

Ar. E. Heisi 
Giresun 

1. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib
Samsun lia!ık(‘,sir lioiu Bursa
M. TJ1/I-Ş F t  liz i Sözt n̂ r  L i t ! j i  (\(n < u M. / ' t l ın i i  Gf t'reker

Çorum Gazianteb Kırşehir Kocaeli Niğde
N. Kayaalp M. Şahin Dr. Y m u f Somer /. l'ofn» Eron

Ordu
Ih-, Vchln Demir

Samsun Sivas Tokad
N. Fxrai Akif Öztekin Kerdemgü M. Develi
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A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

H A F T A I . I K  KARAR C E D V E I. İ
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1 9 - I V - 1940
eS

< ___
İ592 I 
3TS6'

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve

İsmail özen.
Buğdayı koruma me
muru.
Balâ.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebcbden verildiği

4609
4936"

Balâ jandarma ko
mutanı tarafından 
döğüldüğünden bah- 
sile şikâyet etmekte
dir.

H. Baltacı ve ar. I Camilerinin imamet 
Reşadiye köyü Muh- maaşı hakkında, 
tar ve ihtiyar heyeti. ^
Kadıkfîy - Alemdağı-1 
na bağlı.
İstanbul.

Balâ jandarma komutanı tarafından döğül- 
düğüııden bahsilc şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
(Bir tahkik işi için jandarma dairesine cel- 

bülunan müştekinin üsteğmen Zeki Savaş tara
fından tokad atılmak suretile darb ve tahkir edil
diği ve Ankara vilâyet idare heyetince verilen 
lüzumu muhakeme kararının Devlet şûrasınca 
tasdik olunduğu) bildirilmiştir.

Haklı olan dilek sahibini döven üsteğmen 
hakkında kanunî muameleye tevessül edilmiş 
olduğuna göre yapılacak muamele kalmamış ol
duğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1194 4 - I V -1940

Camilerinin imamet maaşının köylü tarafın
dan verilmesi Kadıköy Vakıflar müdürlüğü ta
rafından tebliğ edilmiş ise de caminin hiç bir 
q:oliri olmadığı gibi imamet maaşının köylü ta
rafından verilmesine de imkân olmadığından 
Sultançiftliği camii misillû köyleri camiinin ima
met maaşının da Vakıflar idaresince verilmesini 
istemektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden alman ce
vabda :

(Bu caminin Hafız Ömer Efendi adında bi
rinin vakfettiği 809 kuruştan maada bir gûna 
mevkufatr olmadığından bu paranın her sene 
hâsıl olacak nemasının köye verilmek suretile ca
minin imam muhassasatının köy sandığından tes
viyesi zarurî bulunduğunu ve Kadıköy Vakıflar 
müdürlüğüne bu yolda tebliğatta bulunulduğu)
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve n« sebebden veıildiği 
 ̂oturdukları yer ̂    ^     

bildirilmiştir.
Bu iş hakkında encümenimizce tayini ımifi- 

moJoye mahal olmadığına karar verildi. •
K arar No. Karar tarihi

1195 4 - I V -1940

5241̂  Nezir Güler 
56^1̂  Eski Polath köyün 

««ktul Nanan 
vereseleri namına bü
yük oğlu.
Polatb.

Babalarram katili o- 
lan İsmail hakkında- 
ki nınhakemenin^ bir 
an evvel bitirilmp.si 
hakkmds.

Babalarının katili olan İsmail hakkındakı 
muhakemenin biran önee bitirilerek kanun hük 
nıüııün ycTİn<> getirilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda : İlk 
tahkikat sonunda İsmail Benli mevkuien Anka 
ra Ağrr ceza mahkemesine sevkedilmişse de ya 
pılan duruşmayı müteakib su(^un İsmail tara 
fından de^l, karısr Sabriye tarafından işlen
diği kanaati hasıl olduğundan İsmail serbest 
bırakılarak Sabriyenin tevkif edildiği ve mah
kemenin halen devam etmekt«‘ olduğu bildiril 
miştir.

Hâdise hakkında encümenimizce bir mua 
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

U96 4 - IV -1940

42Ö5 Memed.
U $ S  AbdüllâliögItL

F ıtk A  41  Alay 16 t*- 
ibttf 1 bölük 1 efra- 
dmdân.
fîm lf Htteejritı ma- 

tUîyftfhftkîr.

Maluliyet maaşı bağ
lanması hakkmda.

133() yılında Konyada Delibaş isyanının ten
kili sırasında ayaklarının donması yüzünden sol 
bacağının üçte birinin kesildiğinden ve bu hu
susta raporu olduğundan bahsile kanuni hak 
kının verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevabda : 
Müstediye sakatlandığıdan dolayı üçüncü dê
l eceden sakatlık maaşı bağlanarak muamelenin 
Divanı muhasebatça da tescil edildikten sonra 
Diyarbakır emvalinden almak üzere resmî se
nedinin 5 - XII -1939 tarihli olarak Muntazam 
borçlar umum müdürlüğüne gönderildiği bildi
rilmiştir.

Arzuhal sahibinin dileği yerine gelmiş oldu- 
ürnndan yapılacak iş kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1197 4 - IV > 1940
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Arzuhal verenle
rin âdı/sanı ve 
oturdukları yer 

Aziz Akrıican ve ar. 
İnhisarlar U. Mü
dürlüğü mamûJ şu
besi müdürü 

-İstanbul.

Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tütün idareyi mu- 
vakkatesinde geçen 
hizmetlerinin harb 
zaramile beraber te* 
kaüd müddetine ilâ
vesi.

Millî mücadeledeki tütün idarei muvakkate- 
Nİnde ^eçen hizmetlerinin harb zammile berjıber 
tekaüd müddetlerine ilave, edilmesini istemek 
todir.

Gümrük v«* inhisarlar vekâletinden alınan eo 
vabda;

2921 sayılı kanıma bazı. Uükümler ıillıyj#si .igiıı 
teklifte bulunuldug u HU*ada; sözü geçea.; mu vak 
kat idarede geçmiş hizmetlerin de derpişi teklif 
edildiği bildirilmiştir

Veııi bir kanun mevzuu olan ıdilek-i^nkkrn 
da emsümeoimizcei tayini nıuameleye^imfthıd 
Uladığına karar verildi.

Karar No. Karar tvibı

1198 4 - IV -1940

8222 Yai^r-Kopan.
33^2~ nahiyasiCÇit

' köjründen.
Kemaliye.

Çok; çocuklu olduğun- 
dan yardım yapılma
sı.

11 çocuk babası ve fakir olduğundan bahsile 
Hükümetçe korunmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
alman cevabda : (Umumî hıfzıssıhha kanununun
156 ncı maddesi mucibince mükâfat annelere 
verilmekte olduğundan müstedinin eşi Hatice 
nin mükâfat talebini havi dilekçesinin vekâle 
te gönderilmesi lüzumunun Erzincan valiliğine 
yazıldığı ve lıaJen 1933 yılında müracaat eden 
annelere mükâfat, tevzi edilmekte olduğundan 
1937 yılı sırasına konulmuş olan Yaşar Kopa 
nın eşi Haticenin mükâfatının gönderilebilınesı 
için sırasının gelmesini beklemesi lâzımgeldiği) 
bildirilmiştir.

Salahiyetli merci tarafından yapılacak yar 
dım şekli yukarıdaki cevabda yazılı olup bu hu 
susta eneümenimizce bir muamele ifasına im 
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

,1199 4 - IV-194(»

229 ; ‘ Nijt&zis:. A|xın.  ̂>ÇajR kantmu hakkın-
ı Oiîndoğdu îiahi5Fesi  ̂*da 
• halkı’aaöana.

^ 7 '  Bize 
»7(r

Çay zeriyat mıntakası olarak ayrılan* Rizede 
Şimdiye kadar yapılan işlerin 4ıeder Âfr>jB<najıı 
için çay kanununun biran evvel <çricaw4mfisini 
istemektedirler.

Yapılan tedkikatta;
Buna dair kanun Yüksek Mecliiüçe kabul ĵ dil-
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A ı - z u h a l  v e r e n l e - 1  , 
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j o t u r d u k l a r ^ ^
 ̂  ̂ miştir. Encümence yapılacak muamele kalmadı-
! ğma karar verildi.

i  Karar No. Karar tarilıi

tsmail Hakkı Bafralı. Hakkında heyeti malı-
Beled’.ye caddesinde 
No. 6 evde.
Emekli jandarma ta
bur kâtibi.
Sinob.

susaea verilen karar 
3527) sayılı af kanu
nu ile kaldırıldığın
dan tekaüd maaşının 
tekrar bağlanması.

1153
1208

Ali Avni Ağen. 
Unkapanı Yeşil tu
lumbada Salih paşa 
caddesi Şeyhilâhi so
kağı No. 2 
IstanbuL

Malûlij'et maaşı bağ
lanması.

1200 4 - IV -1940

347 sayılı kanuna tevfikan hakkında heyeti 
mahsusaea verilen kararın 3527 sayılı af ka- 
nunile refedildiğinden bahsile kesilen tekaüd 
maaşının tekrar bağlanmasını ve 1520 numaralı 
kanuna göre de tekaüd aidatının verilmesini is
temektedir.

Umum jandarma komutanlığından alman ce- 
vabda : 1 mart 133‘J tarihinde tekaüde sevke- 
dilmiş olan müstedinin 347 sayılı kanunun bi
rinci maddesine tevfikan «bir daha hizmeti Dev
lette istihdam edilmemek şartile nisbeti askeri- 
j'^esinin katı 5 eylül 1341 tarihinde yüksek tas- 
dika iktiran ettiğinden tekaüd aylığının kesil
diği ve bununla beraber 3527 sayılı af kanunun
da bu kabil eşhasın terkin olunan aylıklarının 
iadeten tahsisi hakkında bir hüküm mevcud ol
madığından dileğinin yerine getirilemiyeceği ve 
1520 sayılı kanun hükmüne göre» aidatı tekaü- 
diyesile % 50 zammının verilmesi yolunda ka
nunî müddet içinde müracaat etmediğinden do
layı bu cihetten de hakkı salat olduğu bildiril
mektedir.

îş düşünüldü : Merciince verilen cevaba ka
naat edilmediği surette işin kaza! mercice halli 
iktiza eden bir dava mevzuu olması itibarile en
cümenim izce yapılacak muamele bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1201 4 - IV -1940

Büyük harbe iştirak edib Bağdadda yaralan
dığından ve esir düştüğünden bahsile malûlin 
meyanında tahsisat verilmesini istemektedir. 

Millî Müdafaa vekâletinden alman cevabda : 
Müstedinin Büyük harbde olduğunu iddia et

tiği sakatlığın müteaddid defa yapılan muaye
nesinde tesbit olunan halihazır durumuna göre 
551 sayılı kanunun emraz cedveline uygun ve 
bu sebebden dileğinin yerİLe getirilmesine imkân
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' ! olmadığı bildirilmiştir.
Dilerse kazaî mercie müracaat edebileceğinden 

tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1202 4 - I V -1940

1241 Hai:i Sarıoğlu.
1301 Beşiktaşa Abbasağa 

mahallesinde dere so
kağı No. 32 
İstanbul.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Umumî harbe iştirakle Galiçya cebhesinde gök- 
sünden yaralanıb kaburga kemiklerinden beşinin 
kırıldığından ve bilâhare çürüğe çıkarıldığından 
balısile maaş bağlanmasını ve Edirnenin düşman 
tarafından işgalinde hastanedeki raporunun ziyaa 
uğramasından dolayı hakkının kaybolmasına mey
dan verilmemesini istemektedir.

Millî J\lüdat‘aa vekâletinden alman cevabda ;
Büyük harbde Galiçya cebhesinde yaralan

dığından ötürü sakat maaşı istemekte olan bu 
erin yaralandığı kaydi resmî ile tahakkuk etme
diği gibi vaka zamanında da tedavi gördüğü bir 
hastane kaydi veya raporu da elde edilemediği 
ve askerlikten ayrıldığı zaman sıhhî vaziyetini 
gösteren raporu da olmadığından 1004 sayılı ka
rar veçhile dileğinin yerine getirilemediği bil
dirilmiştir.

Encümenimizce yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1203 4-IV -1940

2822 İMemed..1
2969 Kırşehrin Bağbaşı 

mahallesinden. 
Karaahmed oğulla
rından.
Hapishane civarında 
Şükriye mahallesinde 
71 numaralı evde. 
Ankara.

Oğlundan şehid maa
şı bağlanmasını isti
yor.

Şehid oğlu Muharremden kendisine maaş bağ 
1 anmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında müste- 
dinin altmış yaşını doldurmuş olduğu ve 1683 
sayılı kanunun 64 ncü maddesine tevfikan maaş 
tahsisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: hakkında merciince tatbik edi
len muameleye kani olmadığı surette İdarî kaza 
yolu ile hakkını arayabileceğinden Encümence 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1204 4 - IV - 1940
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1264 Mahir Esen.
1^05 Kurtuluş mahallesi 

Aynalı'çeşme No. lO 
Ankara.

Amıhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

513
537

Devlet şûrası hususî 
heyet kararına itiraz.

Bolu vilâyet idare heyetince hakkında verilen 
karar ve buna aid tahkikat ikmal edilmeden Ma
liye vekâletince memuriyetle alâkasının kesilmesi 
üzerine Devlet şûrasına vaki müracaatında mülga 
Şûrayi devlet kanununun 14 ncü maddesi mu
cibi teşekkül eden hususî heyet tarafından da
vasının reddedildiğini ve iadei muhakeme talebinin 
de reddolunduğunu beyanla kanunsuz olarak ya
pılan muamelelerden şikâyet etmekte ve hukuku
nun siyanetile, kanunsuz hareket edenlerin teczi
yesini istemektedir.

Evvelce 22 - XI - 1939 tarihinde 500 numa
ralı Encümence karar verilmiş olduğu görülmekle 
hadisenin bir daha tedkikına mahal olmadığına kâ  
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1205 4 - IV - 1940

Angeles Ânastasyadis. Tesisat bedeli baki- 
Galatada Voyvoda yesinin verilmesi.

, caddesinde No. 54 
Nur elektrik evi.
Angeles.
îstanbul.

Istanbıiîda Kuleli askerî lisesinde yaptığı 
elektrik tesisat bedeli bakiyesinin, verilmesini 
istemektedir.

kapılan tahkikatta müstedinin evvelce vaki 
müracaatları üzerine 1931 yılında tanzim edilen 
keşfi dahilinde tesisat işinin ikmal edilib muvak
kat kabulü yapılmış ve parasının tamamen müte
ahhide verilmiş olduğu ve mukavelenin hitammı 
müteakib bir muamele yapılmayacağının en son 
olarak 2 - V -1939 tarihinde kendisine söylenmek 
üzere îstanbul komutanlığına yazılmış olduğu 
M. M. vekâletinden bildirilmiştir.

Bu cevaba kani olmadığı surette müstedinin 
mahkemeye müracaat etmesi lâzımgeleceğine En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1206 4 - I V - 1940

2630 [ evfik. Kaza jandarma ko* 
2*̂ 64 Hâeıil^a^ ftıaLhallöSin- ' trttıtianıtidjan şikâyet. 

 ̂ de No. 28 "de.

Akseki kaza jandarma koTYİutanı yüzbaşı Vefa 
Önenden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ;
Müştekinin Akseki jandarma birliğinde yazı

cı onbaşısı iken bir kadın;: yaralamaktan mah
kûm olması üzerine jandarmadan kaj’-dı silindiği 
için yüzbaşı Vefa önene beslediği iğbirar sebe- 
bile suç tasni ettiğini, aynca yapdan
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4240
4467

Rüknettin Gündoğdu. 
Kurtuluş mahallesi 
Slülm solçapında No.
13
Ankara.

3505
âesgT

3998
4^15“

Malulen tekaüdiüğü 
hakkında.

Hamdi Babacan. Yardım sandığında-
Beşiktaşda U pnw - ki alacağının verilme-
ovada sel soka^ 17 si.
numarada
îstanbuJ.

Mcmcd vc ar.
Çavuş oğlu.
Sığır pazarında Ka- 
pıba^ mahallesinden. 
Nevşehir.

Kadro harici edilen 
cami hakkında.

tahkikat evrakı kanunî karara bağlanmak üzere 
Antalya vilâyeti idare hej'^etine verilmiş ise de 
yüzbaşı hakkında meni muhakeme karan veril
diğini bildirmektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarih)

1207 4 - IV -1940

Büyük harbdc Çanakkalede yaralanma neti
cesi malûl olduğundan bahisle malûliyet maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedi- 
nin, 1628 sayılı kanuna tevfikan 4 ncü derece üze
rinden tekaüdiüğünün 29 - VII - 1938 tarihinde 
Yüksek tasdika iktiran ettiği ve kendisine maaş 
bağlandığı bildirilmektedir.

Dileği yerine getirildiğinden karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1208 4 - IV -1940

14 ncü süvari tümeni yardım sandığından alâ  
cağı olan 60 liranın verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâleti, 14 ncü süvari tüme
ninin 1932 - 1933 senelerine aid suiistimali dava 
dosyasının 2330 sayılı af kanunu mucibince âmme 
davasının sukutuna ve alacaklı olan eşhasın mat- 
lubları için askerî mahkemenin salâhiyeti olma
dığından adlî mahkemelere müracaatta muhtari
yetlerine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu tezkerede bahsedildiği üzere jnüstedihii) 
mahkemeye müracaatta muhtar olmak üzere En
cümence yapılacak muamelo olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1209 4 - I V -1940

Kadro harici edilen Hacı Feyzullah camiinin 
mimarî ve tarihî kıymetine mebni Vakıflar umum 
müdürlüğünce açtırılmasını istemektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden alman ce- 
vabda :

Nevşehirdeki Hacı Feyzullah camiinin kadro
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dahiline alınarak keyfiyetin 22 - VII - 1938 ta
rihli yazı ile Niğde valiliğine yazıldığı bildiril
miştir.

Dilekleri isaf edildiğinden yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1210 4 - IV -1940

4476 Ülviye.
4722 Karşıyaka mahalle

sinde.
Ölü Kadri Şimşek ka
rısı.
Amasya.

Alacağının verilmesi. Kocası ölü Kadrinin 1935 yılında Giresun ala
yına vermiş olduğu un bedelinden alacağı olan 
3276 liranın verilmesini istemektedir.

M. Müdafaa vekâletinin cevabında a;d oldu
ğu sene bütçci>inde tahsisat bulunmamasından ötü
rü tesviyesi geciken bu paranın tahsisatı teğmin 
edilerek 1398 sayılı ita emrinin, Amasya Suliı mah
kemesinin işarı üzerine varislerine verilmek üzere
12 ikinci Tümen muhasobec'.liğince Sivas Sulh 
Hukuk mahkemesine verildiğini ve bu suretle 
müstedinin dileğinin yerine tçetirildiği bildiril
mektedir.

Yapılacak bir muamele kalmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1211 4 - IV . 1940

802 Islâm Suyunoğlu. 
837 ~ Karamadın köyün

den.
Kandıra.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Büyük harbde Çanakkalede yaralandığı kolu
nun sakatlığı yüzünden malûliyet maaşı istemek
tedir.

M. Müdafaa vekâletinin cevabında ; :
Yaptırılan muayene vsonunda mevcud ânza 

kanunen maaş bağlanmasını mucib olmadığı bildi
rilmektedir.

Vekâletin bu ecvebına kani olmadığı surette 
kazaî mercie müracaat etmesi icabeden müstedinin 
dileği hakkında Encümence bir karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1212 4 - TV - 1940
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3692
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Nasan Boybay.
Suruç kazasının Ali- 
fför köyünden.
Eski jandarma çavuş
larından.
Suı*uç.

Arzuhal hulâsası  ̂Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Malûl iyet maaşı bağ
lanması

Jandarma vazifesini ifa esnasında gözlerin
den malûl kaldığından malûliyet maaşmm bağ
lanmasını istemektedir.

Dahiliyo vekâletinin cevabında :
Arızanın vazife esnasında meydana geldiği 

zamanında meveud bulunduğu tevsik edilmedi
ğinden dileğin yerine getirilemiyeceği bildiril
mektedir.

Hadise hakkında Encümence karar ittihazı
na imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1213 4 - IV -1940

4219
T446'

Ali Düzeyler. Sefaletten knrtanl-
Abdülâziz mahalle- ması, 
sinde No. 10 da Mus- 
tafaoğlu.
Konya.

Şükrü Kaya.
(i er mencik kamunu- 
nun Mesudiye mahal
lesinden ve Köprülü 
muhacirlerinden ihti
yat zabiti. 
Jlüseyinoğlu.
Avdın.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Kaçak siğara kâğıdlarmdan dolayı hapse ve 
tazminata mahkûm edilerek bütün mallan satı
lığa çıkarıldığından sefaletten İmrtulmasmı iste- 
temektedir.

311 sayılı karara tevfikan Encümence yapı
lacak Tnuamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1214 4 -TV-1940

îstiklâl harbinde mecmhiyetinden dolayı ma
lûl kaldığından kendisine malûliyet maaşmm bağ
la nmasmı istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabmda :
Müstedinin malûliyeti usulen tevsik edile

mediği için matlubunun isaf olunmadığı bildiril
mektedir.

Hükümetin bu cevabma kani olmadığı surette 
müstedinin kazaî tarikle dileğinin tedkik etti
rilmesi iktiza ederken Meclise müracaatta bulun
duğu anlaşılmakla hâdise hakkmda Encümence 
tayini muameleye mahal olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1215 4 - IV -1940

Fahri Süslü.
Eski jandarma baş
çavuşu.
Burç mahallesinde 
mukim.
Burdur.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

19 sene jandarmada hizmeti olub eşkiya tadi
linde göz hastabğına yakalanarak sakat kalmış 
olduğundan ya malûliyet maaşmm bağlanması
nın veya tekrar mesleke almmasını istemektedir.

Yapılan tahkikatta meveud arızanm malûli- 
yvt dei’ccesi almağa müsaid olmadığı ve müstedi-
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Em'ünıeııce tayini ınuaııu'leye tııaluıl (iİHiiidıirı- 
ııa kurar verildi.

i  Karar No. Karar tarihi

1216 4 -IV - 1940

4355
4590

Lûtfi Rahmi.
ölü Rahmi Akman
varisi.
Zile.

Alacağının verilme- 138() yılında beşinci Kafkas fırkası iein mu
dili. , i'isi babası llitcı Talıirzad!- Kahini Akmandan da 

336 tarihli vt; 199 001 numaralı senedi mahsusla 
hin lira para istikraz eyledi{<i ve kurtului;* savası 
bittikten .sonra emsali mukrrzların alacakları öden
diği halde kendisinin alacacı vcrilmedisiıuh'n .şi- 
İcâyet etmetkedir.

M. M. Vekâletinin cevabında ;
İstikraz edilen ])ara nıeyanında filhakika İlacı 

Tahirzadenin de bin lirası ol lu{>nnu vo hakkının is
tihsali için vuku bulan müracaatları üzerine tas- 
fiyei düyun komisyonunca talebin reddine karar 
verildiğini ve Maliye vekâleti aleyhine Devirt 
şûrasında arttıkları İdarî duruşma sonunda da 
davanm reddine kai'ar verildiği bildirilmektedir, 

S03 sayılı Yüksek Meclis kararına tovfikaiı 
Encümence tayini muameley(‘ mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1217 4 - IV -1940

4269 Tcvfik Alpağan. 
4502 Kuşdili caddesi Acı

bademdik No. 52 
Kadıköv - İstanbul.

Tekaüd maaşının art- 
tınhnasn.

Elindeki .senedi mahsuslar muhteviyatı ohın 
elli altın lira ve küsur kuruşun verilmesine ve 
tekaüd maaşının yc*ni kanuna «;r)re artırılmasını 
istenuiktc'ilir.

M. M. V’ekâktiniıj cı-vabı yazısında: 
Müstedinin istediği .■)() lira* 24 kuruştan 45!) 

numaralı ınah.subu umumi kanununa tâbi olub 
işbu kanunun tayin ettiği ınüdd(‘t zarfında mü
racaatı vaki olmadığından kanunun 93 ncü mad
desine göre müruru zamana uğradığı v(‘ yine bu 
kanunun 94 ncü maddesinde (beş sene zarfında 
taleb olunmıyarak müruru zamana uğrayan dü
yun hakkında istihkak sahihleri tarafından d(‘i- 
meyan edilecek mazeretleri dinleyecek merci Ad
liye mehakimidir). Dinlediğinden gerek bu cihe
tin gerekse eskiden bağlanan arttınlmar
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sına kanunen imkân olmadığının kendisine teb
liğ edildiği (bildirilmiştir.

Tayini muameleye maiıal olmadığına karar 
verildi.

! ■ Karar No. Karar tarihi

125 Mdiha. Maaşının arttırılması
131 Çengel köyünde Tarla! veya ikramiye veril- 

baş: No. 5 de. mesi.
îstanbu).

3267
¥33T

3363
3535

4043
4261

î. Hakkı Danişmen. 
Çeraberlitaşta.
Leylî Tıb talebe yor- 
dimda talebe. 
Istanbtıl.

Askerlik hizmetinin 
tahsilinin .«»onıına bı
rakılması hakltında.

Ahmed Vefik. 
Bakırköyde hatbo- 
Anında Nö. 106 
tstanbııl.

Askerlik durumunun 
düzeltilmesi hakkın
da.

1218 4 - IV - 1940

338 yılında Avanos kâ sası jandarma komutanı 
olan kocası Ali liızaıun eşkiya ile müaademede 
^ehid düştüğü halde kendisine bağlanan maaş az 
olduğundan arttırılması veya münasib mikdar 
ikramiye verilmesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta teğmen Ali Kızanm 26 ey
lül 1337 tarihinde llyas çetesi tarafından şehid 
edilmesi üzerine 7 ağustos 1325 tarihli askerî te- 
kaüd ve istifa kanununun 55 nei maddesine göre 
bir derece mafevk rütbe üzerinden annesi ile oğ- 
lıma ve kai’isı Melihaya 276 şar kuruş maaş bağ
landığı ve hesabta bir yanlışlık olmadığı bildiril
miş ve eski kanuna göre bu suretle bağlanaîn 
maaşın arttırılmasına kanunen imkân olmadığı 
an laşılm ıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karat tarihi

1219 4 - rV - 1940

Tıb tahsilini bitirmeğe iki sene kaldığı halde 
aakere sevkedilmek istenildiğinden aakerlik hiz
metinin tahsilinin sonuna bırakılmasını istemek ve 
bilâhare verdiği diğer bir istidada bu talebinden 
vazgeçtiğini beyan eylemiştir.

Encümence karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1220 4 - IV - 1940

Tahsilde bulunmasına mebni askerlik durumu
nun düzeltilmesini istemektedir. Millî Müdafaa ve
kâletinin cevabî yazısında 330 doğumlu müstedi 
Ahemd Vefikin tahsili dolayısile 1938 yılına ka
dar ertesi senelere terk muamelesinin yapıldığı 

ve tahsilde bulunduğu müddetçe her sene tah
sil vesikası göndermek şartile askerliğinin geri bi-
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Arzuhal hulâsası

Galib Altan. 
Muhabere bölüğü ön 
yüzbaşılığından mü- 
tekaid.
Merzifon.

Tekaüdiüğünün ter- 
fiden sonraya bırakıl
ması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

rakılacağı bildirilmiştir.
Encümence yapılacak bir muamele kalmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1221 4 - IV - 1940

14 - VII - 1939 da yaş haddile tekaüde tabı 
ise de terfi sırası 3ü - 8 - 1939 da 'geleceğinden te- 
kuüdlüğünün terfiindeu sonraya bııakıhnasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden, ıııüstediııin üs
teğmenlik nasbi askerî Temyiz malıkemesinin ka- 
rarile 1 eylül 1939 tarihine düzeltilmiş ve 
30 - V Ill - 1930 da yüzbaşılığa terfi etmiş ise de 
22 - V - 1929 tarilıli sicili, yukarı rütbeye müsa- 
id olmadığından 30 - V III - 1930 nasıplı yüzbaşı 
olarak kaldığı ve bu nasba göre kendisine terfi 
sırası ancak 30 - VUII - 1940 tarihinde gelebile
ceği, halbuki, 14 - VII - 1939 tarihinde yaş had
dine girdiğinden 3360 sayıh kanunun birinci 
maddesinin (A) fıkrası mucibince tekaüdlüğü- 
nün 21 - VII - 1939 tarihinde yüksek tasdika 
iktiran ettiği bildirilmiştir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Kaı*ar No. Karar tarihi

1222 4 - IV - 1940

4521 i  Ahmed özakıncı. Yugoslavyada bırak- Yugoslavyada emvali gayri menkulesini terk
4794 I Çakırağa mahallesi i tığı emvaline muka- 

Vaiz sokağı No. 51 bil istihkakının öden- 
 ̂ İstanbul - EdimekapıJ mesi.

ile ana vatana mulıaceret eylediğinden o Hükü
metten alınan tazminattan kendi emvaline muka
bil istihkakının ödenmesini istemektedir,

3427 sayılı kanuna tevfikan bu tazminat Kı- 
zılaya devredilmiş olduğundan müstedinin dileği
nin yerine getirilmesine imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1223 4 - I V - 1940

4604 ! Fazıla.
4928 i Bartın memleket ec-

I zanesi sahibi Hakkı 
' kansı.
i  B a r t m .

Köşkünün satılmama
sı.

Emvali metrukeden aldığı köşkün müterakim 
talvsitlerini veremediği için satışa çıkarılmış ise 
de bu borçların taksite bağlanması için kanunun 
çıkıncaya kadar satışmın durdurulmasını iste
mektedir.
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Maliye vekâletinin cevabında ;
Satın aldığı köşk bedelinden borcunu öde

mediği ve başkaca da menkul ve gayrimenkul ma
lı bulunmadığı için köşkün lıaczen satılmasına te
vessül olunmuş ise de 3524 sayılı kanun muci
bince bakiye borçlar on baş sene taksite ibağlan- 

! dığı ve bu suretle dileğinin yerine f^etirildiği
))ildirilmektedir.

'Dilek yerine geldiğinden başkaca yapılacak 
bir muamele olnı;ı<lıj?ına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1224 4 -TV-1940

4889 Sabri ^en ve ar. 
5231 Dî>va vekili. 

Tarsus.

Mağduriyottei) vika
yesi.

Avukatlık kaurnıunun meriyet mevkiine gir- 
<likten sonra icrayi vekâletten menolunduktan 
sonra yazı ^^azmaktan menolunmaktan da şikâyet 
etmektedirler.

Adliye vekâletinin cevabın'ia avukatlık kanu
nunun macidei mahsusasına tevfikan dava vekâ
leti ruiısatnamesLiıi haiz olanların beş avukat bu
lunmayan yerlerde vekâlet yapalbilecekleri tasrih 
kılındığından müstediler bu vasfı haiz iseler hak
larının mahfuz tutulmasının mahalline bildiril
diği anlaşıl ımştır.

Kanunî vasıflarını izah etmeyen müstediler 
hakkında kanuna muhalif bir muamelenin ta t
bik edildiği anlaşılamamış olduğundan tayini 
mııamoloyo mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1225 4- IV - 1940

4467 Hüsnü özdek. 
4713 Tombuloğlu. 

Avukat. 
Tokad.

Noksan verilen ikra
miyesi hakkmda.

Ankarada faizci Helvacı Üsmanın veraset ver
gisinden kaçırılan malları hakkmda vaki ilıbarı 
üzerine hakkı olan 3080 lira ikramiyeye karşı 1026 
lira verilib bakiyesinin verilmemesinden şikâyet 
etmektedir.

Yapılan tahkikatta tahakkuk edib tahsil edilen 
verginin, ikramiyesi verilib henüz tahsil edilmi- 
yenlerin verilmediği anlaşılmıştır.

Hükümetin muamelesine razı olmadığı surette 
kazaî yolla hakkını isteyebileo(‘ğinin Encümeni-
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% '  A r z u h a l  v e r e n l e -  ı  
* 1  o  r ü ı  a d î ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  
^  o t u r d u k l a r ı  y e r

mizce yapılacak ımı^ıınele olmadığına karar veril
di. Karar No. Karar tarihi

3975
4192

Fazıl Tuğran. 
İskân kâtibi. 
Tercan.

Kendisinden tahmi
nen istenilen paradan
Mffi.

4110
'4334

JVlufjtafa Yıldız. 
Musaoğlıı.
Devlet demiryolları 
Afyon - Antalya hat
tında Çiğiltepe istta.s- 
yonnnda Şube 72 kı
smı 722 takım 7222 
ameleKİnden. 
NııhkövJü.

7oLsuz haciz yapddı- 
ğından şikâyet.

1226 4 - IV - 1940

Erzurum tahsil şubesi memuru Lken murakabe 
, vazifesi görmediğinden veznedarın ihtilas eylediği 
paranın kendisinden de taznıinen tahsiline karar ve
rilmiş olması mağdııriyetini mueib olduğundan 
affini istemektedir.

311 sayılı Yüksek Meclis kararına tevfikan di
leğinin reddine karar verUdi.

Karar No. Karar tarihi

1227 4 - IV - 1940

Bir vergi için evine gelen tahsildarın buğda
yını haczetmesi ve pekmezini dökmesinden şikâyet 
ile borcunun maaşından kesilmesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta vergi borcu için gelen tah
sildara hakaret edildiği ve bu yüzden müşteki be- 
raet etmiş ise de kain biraderi mahkûm olduğu 
ve maaşının da haczedildiği anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına kai'ar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1228 4 - IV - 1940

4905 Memed Bilgin ve Ali
5249

.Vlaealı köyü.
Tire - İzmir.

Bir senelik taksitin 
tehirine dair.

Köy halkına tevzi edilen çiftlikten Hükü
mete olan borçlarından bir senelik taksitin te
hirine müsaade istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Tevzi edilen arazi namlarına tapuya tescil 

ettirmediklerinden ve taksit borçlarım ödeme
ye yanaşmadıklarından bu arazinin geri alnı- 
ması icabedeceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü ;
Taahhüd edilen borcun zamanında ödenmesi 

bir akid ve mukavele meselesi olub Mâliyenin 
bu hakdan vazgeçmesini istemek kanunî bir tek
lif olamayacağından müstedilerin borçlarım za
manında ödemek mecburiyetinde oldukların
dan dileklerinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1229 4 - IV -1940
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es

fi ^

123
129

177
186

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer 

Mikdad Tosun ve ar. 
Yenihamaın mahalle
sinden.
Jandnrma zabitliğin
den emekli.
Malatya.

2683 j İbrahim Uncu.
2736 Emlâki milliyeden 

! mal alanlar namına.
; Tahir (rülen ve ar. 

Namma.
Tnrjnıtlu.

4218
4445

Arzuhal hulâsası Encümen karan vo ik* sebebden verildiği

Hazinden satın aldık
ları evlerin taksitle
rinin uzatılması.

«Salimo^hı Ahmed ve 
ar.
Üsküp nahiye merke
zinde mnvakkaten mu
kim RomanyalI.
No. 25 evde 101 nüfus, 
namma.
Kırklareli.

Arizbaba çiftliğine 
verlostirilmeleri.

Bakiyi* lak-siticriııin 
af fi ve mallarının 
namlarına tescili.

Hâzineden satın aldıkları evlerin taksitle
rinin uzatılması hakkındaki kamından istifa
delerinin tepminini istemektedirler.

Yapılan tahkikatta :
Müstedilerin işlini tarihleri 25 - H I - 1931 

den soîH'a vaki olmasına mebni 3524 saydı ka
nundan istifnde «-tnıelerine imkân olmadığı nn- 
laşılmıştır.

Kamına tnuhalif bir nnuımeleye tâbi tutul- 
mndıklarından <li1eğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1230 4 - TV - lîUO

KoııiJinyadan yt>h>rek ilk evvela Üskül) nahiye 
merkezind<' bilâhare Ari/baba eiftliğinde muvak
katen iskân ('clilnıişl(M-sr‘ de C-sküb nahiyesinde 
ınatlul) şekilde ren(̂ *berlik yapdınası imkânı ol
madığından ya liüleburîxa/-da iskânları veyahud 
Arizbaba eiftliğiıu* y(‘i-leştiribn(‘l(M’ini istemek- 
t('dirler.

S5îhhat ve fetimaî mnaven«‘t v(‘kâletinin e»*- 
vabmda ;

îskân edildikU?ı-i yeri l>cğennıiyei‘(*k ba.'jka ma
ma İh' naklini istiyen l)u nuıhaeirlerin burada 
ikametleri Hükınneteo sobeb tahtında iltizam edil- 
mi.ş okhığıı bildirilmektedir.

Bu İ5J hakkında Hükümetin salâliiyetinin tak
yidi nu'vzuubahs olamayaeağmdan Rncümenee 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi. Karar Xo. Karar tarihi

I2:î1 4 - IV - 1940

Hâzineden satın aldıkları bağlarm bu günkü 
değer kıymetleri pek düşük olmasına rağmen 
(kledikleri taksit bedelleri bu mallarm hakikî be
dellerini çoktan geçtiğinden bakiyei taksit borç
lan için bunlarm satılması mağduriyetlerini mıı- 
cib olmakla bakiye taksitlcıxlen affile malların 
namlanna tescilini istemektedirler.

Dileğin isafı yeni bir kanun çıkarılması mev
zuu olub Encümence filhal yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1232 4 - IV - 1940
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4606
4930

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

( ’evdet Turan.
Havuz karşısı No. 9 
Bavazıd - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Enciirııeıı kararı ve ne sebebden verildiği

Tasfiye kanunların
dan istifade ettiril
mesi.

1927 ve daha evvelki bütçe senelerine taal
lûk edib amme hizmetlerinin ifasından veya 
amme kanunlarııun tatbikından mütevellid bu
lunmasından dolayı tasfiyesi icab eden zimmet
lerin vaktile müruru zymana uğraması yüzünden 
Divanı muhasebatça mııha^iblere tazmin hük- 
medildiğinin beyan ve aslı terkin ve tasfiye edile
cek olan bu kabîl zimmetler için mubasibler hak
kında da takibat yapılmayarak bunların da tas
fiye kanunlarından istifade ettirilmelerini taleb 
etmektedir.

•Mâliyeden ahnan cevabda :
3497 sayılı kanunun birinci maddesinin ikin

ci fıkrasnım müstedinin dileği hakkında tatbik 
edileceği bildirilmektedir.

Encümenimizce yapılacak bir muamele kal- 
nıamiR olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1233 4 - IV - 1940

1̂ 894 Şükrü Oğuz. 
o043 Gördes mahkemesi 

başkâtibi iğinden mü- 
t(‘kaid,
Salihli.

Tekaüd kanununa bir 
madde ilâvesi.

Yirmi yaşından evvelki dört senelik hizmeti 
nazara ahnmıyarak kendisine noksan tekaüd ma
aşı bağla*ndığmdan hizmet müddetinin tedkikı 
veya millî mücadeledelvi hizmeti için tekaüd ka
nununa bir madde ilâvesini istemektedir, 

l^ivanı muhasebattan alman cevabta: 
Kanunen müstedinin yirmi yaşından evvelki 

hizmet müddetinin tekaüdiük hesabında nazara' 
alınması imkânı olmadığından ve müddeti hiz
meti yirmi beş sene olub zamlarile yirmi sekiz se- 

' ne sekiz ay altı gün olduğundan ve son memu
riyeti on iki lira' maaşlı olduğundan kendisine 

’ ona göre tekaüd maaşı tahsis kdındığından beh- 
sedilmiştir.

îş düşünüldü: Müstcdi hakkmda Divanı mu
hasebatça tatbik edilen muamelenin Encümence 
ta'diline esasen imkân olmadığından dileğinin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1234 4 - IV - 1940
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4r,H8
4^10

4S;}7
.■)17ş

!)S4
1028

4945
5292

S ı d ı k i i  (Jİ!İ))4'(‘)r. 

^ ' a k ı ı t i y e  n ıa l i î î l l es İ T t -  

(lo.
()Jü ı ı ı i i r z z i i ı  A Ik Iü I- 
kadiı- t;şi vc* k ız ı. 
.\iiiasya.

'IVkaüd maaşı bağ- 
hmınası ve ikramiye 
v('i‘ilmosi.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer .

Kocasının €İli iki seue beratlı cami müezzini 
olmasına rağmen tekaüd maaşı ile ikramiye ve
ril memesi îiden şikâyet edilmektedir.

Evkaf umum müdürlüğünün cevabında- cami 
hademelerinden tilenlerin ailelerine maaş tahsisi
ne dair kanunî mevzuat bulunmadığı ancak mev- 
eud nizamnameye göre bu ka'bîl hademelerin 
yalnız oğullarının en büyüğünden başlayarak 
muhtaç olanlara 19 yaşma kada'r maaş bağlanma
sına mesağ olduğu ve yapılan tahkikatta mütevef
fa Abdülka'dirin oğlu Dursunun 19 yaşını ikmal 
ederek nıualliıu, mektebinin son sınıfında bulun
duğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü;
\Tüstediler hakkında kanuna aykırı bir mua

mele tatbik edilmediğine göre encümence yapıla
cak muamele olma'dığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1235 4 - TA' - 1940

Hüseyin Hüsnü Kar- 
taltepe.
Namık Kemal cadde
si No. 17 evde. 
Emekli tuğbay. 
İstanbul - Aksaray.

M aaşiiun uıalûliyet 
maaşına çevrilmesi.

Umumi harbde Crdzv muharebesinde 1oı> ateşi 
tesiri V  toprak altında kahnası sebebile kulakla- 
rmnı işitme luıssası azaldığından maaşnutı malu
liyet maaşına çevrilmesini istemektedir.

^'apılan tahkikatta fennen tevsik ediinıemesine 
mebni dileğitı isafına imkân olmadığı anlaşılmış
tır.

Hükümetin tatbik ettiği muameleye kani ola- 
jııayınea kazaî mercilerde iddiasını tevsik ve ka
rara bağlat tıi'inası iktiza ederken Meclise müra- 
catta bulunduğu anlaşılmakla Encümence yapıla
cak muamt'le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1236 4 - TV  - 1940

4607 ! Ziya Göktan. 
4934 Bartın.

Mâliyece hakkıııda Mâliyeden satın aldığı ev ve bahçenin taksiti- 
yapılan takibatta sa-  ̂ni ödeyemediğinden Maliyetle hakkında yapılan ta- 
tış muamelesinin dur- kibatta satış muamelesinin durdurulmasını iste- 
durulması. mektedir.

Yapılan tahkikatta müstedinin borcunu öde
diği anlaşılmıştır.

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

1237 4 - IV - 1940
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5132
5496

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduk]îin yei*

11 ikmet.
Ayıntab "ambııtu 
(;;ırk(;ı yüzba.şı Sabri 
Kadifekale refikası. 
Kadıköy HeKİdjıajşM 
sokalı No. T 
lsta)ibııl.

A r 7 A i ! ı a i  f m l â s a s ı  ' K n c i i n u - ı ı  k i i i a ı - ı  v ı*  s e l ) e l ) ( l i ‘ i ı  \ ♦•l i l d i i z ' i

Maaşının nıalûliyet 
mnasına (‘fvrilmesi.

Kocası  Sabrinin  y:aınbutl:ı sahi l inde  \:ı-
/ , ifede ik«‘u îtaly?ınlarln luıı-bo f,dt‘ilıi)csi ve lt;dy;ııı 
^eınili'ri İJii'al'nıdaıı <;}im))iıt;ı ;ıldaıı ıııci-ınilcriıı 
nıakiıh* (hıircsiııc isabeti  üzerini' lıâsıl olan iıd'ilâk- 
ten koeası ı ı ın u;özlerinii) .sakathnnuasj sebebih.' ken 
d is ine  adiyei ı  b a l l an an  ıııaa.şiii ıtıab'ıl’vel maaşına  
(;evrilnıesini istemek!(idi ı-.

-M. M. Vekâlet in in eevabmda  : 
l-iütiin vesait i  t i 'şhisiye ve fenniyı 'yi  ihtiva eden  

Uülhnne hastanesiu(h'  nıüstınl inin i('i-a k ıhnan  
muayenes i  sonunda veri len ı-aporda, j;özlerindeki  
arazi l im vi lâdi  o ldu^nnun  \ c  ))una müteal l ik f en 
nî ve trbbî delâi l in z ikredi ldiği  bildiı-i lmiş ve 1!)5 
numara l ı  kanun tefsiri  mueibineı* askerî vazife  
e snasında  hadis  ve vazifedi'iı müınbais  o lmayan  
^̂ öz aJ’izasıiKİan dolayı  tei-fih muanıeh'si  ya]>da- 
mıyacağ ı  i lâve o lunmuştur.

M. M. Vekâlet inin  (revabına kani o lmadıkı  sn- 
ri‘tte iddiayı  hal le s-alâhi\'etli kazaî merei lere a id 
hâdise  hakkında Fineiimeiıee ya]) i laeak mnanu' le  
o!mMdı<;ına karar vei'ildi.

Karar  . \ o .  Kaı-ar tarihi

4 IV - 194(1

4255 Fehmi  Kâşi f  vt‘ ar. Buğd ay ı  koruma ver- Hur day ı  koruma verdis inin kaldırı lması  \ ey a -

4484 Iş bankası.
Kasımpaşa un fabri
kası müdürü. 
İstanbul.

5117 Muharrem Aydın. 
5474 ' Nazifo^ullarından. 

j Alioğhı.
I îsmetpaşadfi İlbay 
I caddesinde 83 numa- 
: ralı.

Yorşranei dükkânın
da.
Ankara.

«risinin k a ld ır ı lm a s ı . hııd ırösterilen şeki l lerde tadi l i  lüzumu deı-m('yan 
edilnu'ktedir.

lOneümenee dilek üzerine bir nıufmıeh' i fasına  
mahal olmadijîrrna karar veri ldi .

K a ra r  No.  Karar  tarihi

1239 4 - IV - 194(1

Toprak verilmesi. Trabzonun Alaçka kazasının dağlık bir yerde 
Küsera köyü ahalisinden olub e.sasen eiftei oldu
ğundan ziraate elverişli bir köyden toprak veril 
laesjni istemekttKİir.

Sıhhat ve ietiıuaî muavenet v(.‘kâletinden '̂e- 
leıı eeevaıbda : Arazi tevzi talimatnamesine tevfi
kan toprak verilmçsi iein Trabzon vilâyetine ya
zıldığı bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1240 4-IV-194Ü
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OD Arzuhal verenle
rin adı, snııı ve Arzuhal lııılAsnsı
oturdukları yer 

5152 I (Vmal îşvar. 
r>519 ^^nıekli sıhhfjt nıe-

Tekaiidlüffii
da.

hakkın-

nınru. 
K fi !*S.

287
3Ö3

Iskeçeli HasAn kın 
ve Da-nıd İlârmı.
Ayşe.
Hailtane çıkmaztnda. 
Letafet sokağı No. 145 
ödemiş.

İkaıtıetiııe müsaade 
edilineöıesindftn şikâ
yet.

3886 ! Arab Ali Göksel. 
40Q9 I Ki^i - O önek nahiye-

Verp îdeıı

81.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tokaüdlü^ünü istediği zaman maaşının 17,5 
lira f)Iduğıı bilfıharo 12 liraya indirilen bu maaşı 
üzerinden tekaüdlüjfü yapılmış ise de bu muame
lenin kanuna muhalif olduğunu binaenaleyh 17,5 
lira ürerinden tekaüd edilmesi ve 1688 sayılı ka- 
ınınun 42 nei maddesine tevfikan malfilij'^et /am- 
nunın verilmesijıi istemektedir.

Divfuıı muhasebat reisliğinin cevabında : Sılı- 
hat v(‘kâletinden ^elen hizmet ocdveline göre 
luüstedi hakkımla tatbik edilen muamelede bir 
yanlışlık ve haksızlık olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Hakknjda tatbik edilen mua
meleye kani olmadığı ve bir yanlışlığa maruz bı- 
ı*akıldığı surette kazaî tarik ile müddeasını isbat 
t'imek mecburiyetinde olan ınüstedinin dileği üze
rine Encümence yapılac^ik muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1241 4 - I V -1940

(̂,’ocuklarnıı okutmak icjin Garbî trakyadan 
gelmiij ise de ikametine müsaade edilmemesin
den .şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta ;
Tahsil devresinin sonuna kadar müsaade ya- 

] )Tİdığr an la silmiştir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

1242 4 - I V -1940

Davar ve sığır hayvanatının eşkiya tarafın
dan çalınmadan e\^e] verpisi tahakkuk etmiş ise 
de bilâliara bayv^anlartnin galmdığından vet*pi- 
den affini ve j^atarmın tazminini istemektedir.

Vai>ılan tahkikatta :
►Sirkat iddiası tesbit edilchilirsede zaman mu- 

1‘uru sebebilr vergi tahsili imkânı olmadığı 
anlaşılmıştır.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar \'e- 

riidi.

Karar No. Kann' tarihi

124̂ 4 - IV  - 194u
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353
374

4761
5093

4888
5230

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Cemal TaralıaTi. 
Binbaşı.
(î ünırük muhafaza 
genel komutanlığı 
ikinci şubede. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası Eiicİuîhmi k a r a r ı  ve ik; sehcbclen venldi^i

Nasbinin düzeltilme
si.

Mustafa Fehmi Atuk. 
Yalı mahallesinde 7 
numaralı evde. 
Gümrük muhafaza 
kısım amirliğinden 
emekli yedek subay. 
Erdek.

I Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Receb Ezman ve ar
kadaşları.
Tarım Kredi koope
ratifleri ortaklan. 
Akhisar.

Tütünlerinin değer 
fiatla satın alınması.

Knısaii  ,!.!,'il>i i;>:î4 do yüzbaiji  o lmas ı  İnzımge-  
lirk('iı îi.ıu'nk 1 hazirn)! l o l l  <lc y ü /b a s ı l ı ğ a  terf i  
oylcdiğindr-ı ı  h;ı.sbıi)m f i i ızelti lnn'sini i s l e m e k l e 
dir.

Va})iian tahkikat ta  d i l eğin in  isafı  m ü m kü n  
görülmediğ i  M. I\l. Vekâ let inden bi ldir i lmekte  
ve mü.stedinin müracaa t  e tt iğ i  Aslcerî t emy iz  
ınal ıkemesiı ıee chvvaj^nını reddiiı» karai’ v-r i ldiği  
anla§ıhm§tir .

Encümence yapılacak muamele (.hnadığına 
kara]' verildi.

Karar No. Karar tarihi

J244 4 - IV - 194ü

Bütün liarhlere iştirak etmiş ve fedakârlık 
göstermiş olduğundan bahisle kendisine ya malû- 
iiyet maaşı bağlanması veya fabrikalarda bir iş 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin 3 - V ll - İ939 ta- 
rüıli cevabi yazısında: müstedinin yaptırılan mu
ayenesi neticesinde getirtilen raporlarında iddia 
ettiği nıalûliyetin 551 sayılı kanuna bağlı emraz 
ced\eiine uygun olmadığı görülerek terfihi yo
luna gidilemediği ve istediği iş için aid olduğ\ı 
vekâlete müracaat etmesi lüzumunun kendisine 
söylendiği beyan ve Millî Müdafaa vekâletince 
yapılacak bir muamele obnadığı ilâve olunmuş
tur.

Encümence yapılacak muaınele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1245 4 - IV - 1941)

AkJıisar tarım kredi kooperatifi ortakların
dan, kum{>anyaların kendi mensublarına aid tü
tünleri daha yüksek fiatla tercihan mubayaa 
ederek diğer ekincilerin zararına hareket ettikle 
rinden buna mâni olunmasına ve ellerinde sa
tılmamış tütün kaldığından bunların değer fiat- 
la satışının teğmin edilmesini istemektedirler.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında 
Ege mmtakasına nazaran .Ajkhisar tütüncüleri
nin alıcılarının daha ziyade olduğu ve kumpan
ya hareketlerine müdahaleye kanunî imkân bu
lunmadığı bildirilmektediç.
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Arzuhal veıcııle- 
1‘iıı adı.  sanı Vi- 
o t u r d u k l a r ı  \ e i ‘

A r z u h a l  h u l â s a s ı  Enciinıeıı ka ran  ve  ne sebebden verildiği

Dilek üzerine (incüıncııc(‘ y;ıj)ila('ak munmelc 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar larilıi

1246 4 - IV - 1940

4691 Ali Başhay-
.'>020

( ilhane mahallesinde 
Tnnkim Zileli.
Bafra.

tmar eylediği arazi
nin tapuya raptı.

I\[/rlırn iak kfiıarmda tu'hir hn 'a k ıııtıs ı ik i 
küsur İK 'k la r at-aziyi imai’ v«> ihya Ih' iizcrinc 
b ir d»' ov inşa cylccliği liahh* h ııra sn ıııı nanıma 
1a]Miya ha:.'i■lannıaııı,•; În(h ı̂t şikâ,ve1 eyIcınokledir.

Maliye \ (‘k'ıl(‘liııd( n ahnaiı (*('\abda ;
2644 sayrh ka ııın ıııi!  i4 jk ü̂ jııafldesimh* de

niz. (.röl v<‘ya nehir nıetruk.'ıtı lndunan yerlerin 
]) it is ik  »iayriınenknl sahibin*' değer bahasile 
te k lif  ohınaeağı ya zılı (>!<1uğnndan balısedilen 

yeril) bedel ınukabilintle n ıiis le fliye  verilmesi 
iiırn ııl< iin  (/!nb ıııeeean» n \'erilım*si intkâtn olına- 
(h”:ı l)ild İT‘ilıv ıekl('d if.

İş in  ieabı düşünüldü ;
Hükümet taral'nuhuı la lb ik (‘dilen ıınıaniele 

’ kanuna ııyyp.n olduu'iından dih'ğin re<idin<' ka- 
ı-ai’ verildi.

Karar No. Ka rar tarihi

m : 4  -  l \ -  -  1 9 4 0

5 3 2 7  M n J ı a r r e n ı  ö z d ü r  v e  
5 7 0 7  n r k a d a ş T .

Bakkal.
A d a p a z a r ı .

BakİA'i; taksit borela- 

ı - r n ı n  a f l ’ i .
Vaktile emvali ınetrnkeden taksitle salın al

dıkları ,ı>ayrii)ienK'uller*in bu ijrün kiymetleri <;ok 
(b'işdüfründen \'e her ne kadar teeil kamudan 
eiluuFş ise de 1al\siîl(>ri öd(Mnekte ınüşkihll (‘ek
tiklerinden bn (M.'ivalijı bedellerinin bn «’ünkü 
v(‘i-"i osasr üzerinden kabul edilmesi veyahud 
bu "ünkü rayice göre yeniden kiymet konnl- 
ması ve ödenen paraların mahsubu ile bakiye
sinin tahsilinden sarfınazar edilmesi islenmek
tedir.

Tdalive vekâletinin cevabında :
Müstediler 3524 saydı kanundan istifade et

miş olmalarile haklarında başka bir muamele 
ifasına imkân olmadığı bildirilmiştir.

Müstediler hakkında kanuna muhalif bir 
muamele ta11>ik ('dilnu'diğinden dileğin reddim^ 
karar verildi.

Karar No. l\arar tarihi

.IlUS 1 - l\' 19 K)
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Arzuhal veiTiıl<‘- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Riza Kur ve ar. 
Karakurşun Dö^on- 
eilü köyünden.
On ve.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tarhodiloîi arazi ver
disinin (i-okhı^ındiin 
siJvâvet.

Dağlık mahalde olan arazileri i<;in eskisine na
zaran 'bu (lotaki tahi'irdo tarhedilon arazi vorşri- 
lerinin (tokluğundan şikâyet etnıcikle ve teiızilini 
istemektedirler.

Tarhedilon vergilere kaı\i olunmadığı surt'tie 
kanunî yollara müracaat edilmek ve en son Dev
let şûrasına müracaat etmelc iktiza ederkt'iı l»u 
yolların ihmalilc Meclise* müracaat olunduğu an
laşıldığından Encümence \apilacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1249 4 - IV -194IJ

4189 Ali Vasfi Bilge.
4415 Bekiroğlu.

Ertıığrul mahalle,sin- 
de.
V'üzbaşahktan nuite-
kaid.
lîergrama.

Davasının Devlet şû- 
rasınca reddedildiğin
den sikâvet.

Bir gazete yazısından dolayı njaJıkümiyetine 
karar verilmiş ve fakat af kanunundan istifade 
('derek cezadan kurtulmuş ise de maaşının ke.sil- 
mesinden dolayı sebkeden davasının Devlet şûrn- 
sınca red kılınmasından dolayı mağduriyetini ])0- 
yan ve kanunun tefsirini istemektedir.

Verinde olmayan dileğin reddine kaı-ar verildi.
Karar No. Karar tarihi

]250 4 - IV - 1940

267 Nuri Erkan.
< )rtaköy Portakalyo- 
kuşu No. 84 A. 
Istanbul.

Nakdi yar<iım yapd- Yedi (jocuğu olduğun<lan nakdi mükâfat iste- 
masr. mektedir.

Kanunî merciinin dikkat nazarına arzedil- 
miş ve Sıhhat \o. i<̂ timaî muavenet vekâletince 
İstanbul valiliğine yazılmış olduğu bildirilmiş 
olmakla Encümence yapılacak muamele kahna- 
ıınş olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1251 4-1 \ -1940

4658
4987

Hacı Yusufoğlu Ket
ali.
Erciş Salihiye mahal
lesinden ve İran te- 
baaKindan.
Van.

Kaymakamlıkça ya- 
])ilan yolsuz muame- 
h'den sikâvet.

Kaymakamlıkla sanatını icradan menediidi- 
ğinden ve yol parası için akşam kaTanlığında 
evine haciz memura gittiğinden ve karısı, kız 
bu sebeble korkduğundan şikâyet eylemektedir.

Dahilî nizamname mucibince encümen ancdk 
Türk vatandaSşlarının dileği hakkında tedk'kat 
yapabileceğinin îran tebaasından olduğunu beyan 
eden müstedinin dileği üzerine bir karar ittiha
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j  Arzuhal verenle- 
= â, T*in adı, sanı ve Arauhal hulâsa-aı Eıuniıuen kararı ve n« sebebden verildiği
S- ^  J T 1 1<

4G+2
4î)71

JS7
1!)7

o t u r d u k l a r ı  v e r

l-ii-hcy. 
îSar;t\ köyünde mu
kim.
'rıırg'ullıı malmüdür- 
lü^ÜTuli'iı miitokü'ıl 
.Vvni Ei'bey kaj-ısı,
I )(‘iıizli.

5141 Al i riziîieci ve ar. 
5505 Değirmenci.

[Jşak.

\ak d î  yai'dnn yapıl
ması.

Ihmltimoırhı Lûtfi 
Kınıdcikçı.
K s k i  . jandaı-Tiıa o n -  

başLSi.

l a m a i f t  mahal lesi  k ış 
la (‘uddes inde  No. 4 
'rt"il)Z(m.

Malûliyet maaşı b a l
lanması.

/ma mühal olmadığına karar verildi.
Karar 'No. Karaı* Tarihi

1252 4 - TV - 1940

Sokiz çocuku olduğınuiaıj ve yapılacal^ nakdî 
mükâfat igiıı dileği sn-uya konulduğundan ha- 

bordai* edilmiş ise de bir an evvel bu halkkın v*“- 
ınesini istemektedir.

Yapılan tahkikatla müstedinin muamele«i 1e- 
ki'mmül ettirilmiş ve evrakı Turgutlu kazası ına- 
liyesine gönderilmiş is(‘ de bu defalci dileğine gö- 
j'(i Denizlinin Sarayköy Jiahiyesinde oturduğu 

anlaşrimış olduğundan ita (‘mrinin oraya gönderil
diği anla-şılmLştır.

Dilek isaf (‘dildiğinden ejıcümenimizee yapı
lacak muam('le ka'lmamış «)Muğiü)a karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

12.)) 4 - I V - 1940

Hşkiya takibinde uğradığı diş ha.stalığmdan 
malûl olduğundan kendisine malnliyı't maaşının 
ba'ğlanmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin eevabmda:
Vazifede bulunduğu sırada dişleri dökülmüş 

ise de bunun vazife sırasında ve vazife tesirile 
va'ki oldnğıı sabit olmadığından dileğin yerine 
u-et i r ileni em işti r. den mektedir.

Bu cevaba kani olmatlığı surette kazaî tarikk- 
lıakkını aramasını icab ederken encümene müra- 
(îiiat ettiği anlaşılan müstedinin dileği hakkında 
Tayini muameIoy(‘ mahal olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar Tarihi

12r>4 4 - IV - 1940

Kendilerinden buğda- 1’ '̂̂  senedenberi v('rmekte olıink'laıı buğdayı 
yı kofuam ve muanie- koruma \(; muanu’lc* \ ei-^il(‘riniıı vasatisi alııutrak 
le vergilerinin va>sa- kendileri?njen senelik \-eya aylı!\ ııınktu N'er î alın-
t isinin alın maşı. masııu isi emektedirler.

;\Ialiye vc'kâletiiK.len alımın etvabta : bıı hu
susta icabeden kanunî salâhiy(^tin istihsali iein 
mnktazi m.nanieh‘ye tevi'ssül olunduğu b i t i r i l 
mekledir.

Ahiren kabul edilen 37GO sayılı kanunla bu
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rt Arzuhal vereııle-
P ® rin adı, sanı ve Arauhal üuiâsası E iicliiiio’-i i;araj ı \ <‘ Jie scbebden v(3i'ildiği 

 ̂ oturdukları yer
işin haliedilmit^ olduğundan ınuaınelcyc ına-
Jıal ohiKK.lıj ı̂ııa kai-ar vorildi.

Karar No. Karar tarihi

1255 4 - rV - 1940

5077 IIasan Züiıtü Pak. 
J->İŞÇİ- 
Fethiye.

istenilen gümrük res
minin alınmaması.

l'isas Halaylı olduî^ıııuian ve sw;iındc ilatayda 
Indunınak zarurelind*' l)ulunduA'undan dolayı ai- 
lesile b ii'lik le  gidil) b ir ıııüdd(‘t kahlıktan ve iş in i 
b ilii'd ikten soni’a a\d(‘1 inde beraberinde getirdiği 
HO lira  dı.'ğerindeki (‘şyalarııulan 400 küsur lira  
gümrük resmi ist('?)di'rin(|(“n bunun alıtunamasnıı 
istemektedir.

nümi’ük ve inliisai'lar \(‘kâletinin cevabımla; 
Bu husustaki kanun hükümlerine göre muvak

katen ecnebi memlekelint' gidib avfh'i i'denlerin 
eşyalarından gümrük r<‘sminin alrnması ieabe.yle- 
mekte olduğundan müsjedinin daimî olarak Im- 
lunraadığı Hataydan avdette jıczdindeki eşyalar
dan gümrük resminin alıırnaiMası gayı-i nn'imkün 
bulunduğu bildirilmektedii-.

îş düşünüldü: hakkında kanuna nuıhalif bir 
muamele tatbik edilmediğine göre kani bulunma
dığı surettt' kazaî mereili'rc' gidebileceğindoı En
cümence tîîyini nuıameleye mahal olmadığına ka
rar vçrildi.

Karar No. Karaı- tarihi

1256 4 - IV - 1940

4456 Iviza Kurtkaya.
4697 i\ü<;ük m()da ( ’cm so

kak No. 21 
Emekli levazım alba-

ÎM.lemi üzerinden 
bağlanan maaşın ma- 
lûliyet maaşına çev
rilmesi.

VI.
İstanbul. - isadıköv.

'rel<aüde hini şev kinde la ılak \ (' (dğerlerin- 
del<i s ıhh î avarız, dikkate alıunuıdığından rai)(W- 
la f itü iı tedkikile kıdemi üzerinden bağlanan 
nıaa.şın malûliyel maaşına «-evrilnu'sini istemek- 
tediı-.

^l.  ^1. ^^•kâlct inin  ee\ ' abindı ı  ;
•MIO sayrlı kanuna taallûku itibarile müste- 

dinin '̂.slceri temyiz mahkemesine intikal eden 
isi \ rnezkûı- mahk( menin vaki istizahı üzeriiu* 
Riza Kurt.kayanıu nıalnliyetten ötürü tekaüdü
nün, dereceye tadili vekâ!et(je tensib ve icabı ila 
olunduğu lıalde Divanı muhasebat nmunıî he
yeti kararile bu nıUiMM'.'etıiîi n'ddildiği ve vekîl- 
letçe yapdaeak nasl;a hir h.uaıncle kalmadığı 
bildirilmiştir.

Divanı muhasebat riya.setinin cevabında : 
Müstcdinin nıalûliyetiui tevsik maksadile ib-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları y e r

raz ettiği vesaikin 892 numaralı karara ııygrun 
I olarak hastalığın zamanı vukuunda tanzim edil

miş olmayıb sonradan istihsal edilen ve şahadet
I derecesini aşmayan mahiyette oduğunu ve 1683
I numaralı kanunun 27 nci maddesine "(ire de ma

lûl zabitanın kıtada vazife ş^ciremiyeeek derecede 
hasta veya sakat olmaları lâzım jjeld iğin i kendi
sinin ise bu tarihten sonraki zamanlarda malûli- 
yeti olmadığının anlaşıldığı ve malûl zabitanın 
müstahdem iken dahi terfih zamlarını almaları 
mümkün iken yaş lahdidine uğrayıncaya kadar 
böyle bir iddia bulunmaması da buıuı teyid et- 
m('ktc olduğundan maaşının derooe üzerinden ta
diline imkânı kanunî jîörüh'mediğini ve keyfiyetin 
üe aj'lık raporla Meolise arzı kararlaştırıldığı 
bildirilmekledir.

Müstedi hakkında bahsedilen şekilde karar 
ittihaz edilmiş vo Encümence yaj)ilacak muamele 
kalmamış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1257 4 - IV -1940

4060 Behice Kesen.
4278 Anafartalar caddesi 

No. 128 Bay Atıf ya
nında.

' Ankara.

Yeniden bir vazifeye 
tayini veya tazminat 
verilmesi.

On beş sene muallim muavinliğinde çalıştığı 
ve hastalığı dolayısile davet edildiği imtihana gi
remediği için vazifeden çıkarıldığını halbuki beş 
sene miîavinlik yapanlai'in muallim olmr.sı ical> 
ettiğinden yeniden ya bir vazifeye tayini ve ka
bil delise on senelik hizmetine mukabil tazminat 
verilmesi istenilmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında 1 kânunuevvel 
1338 den 4 temmuz 1340 a kadar bin kuruşla ça
lışarak istifa etmiş ve yine 2 temmuz 1340 ta
rihinden 7 teşrinievvel 1341 re kadar 500 kuruş 
maaşla Adana Darüleytamrnda mualim vekilliği 
yapmış ve beş yıl çalışmadığı için 842 numaralı 
kanunun 2 nci maddesinden istifade edememiş 
1929 senesinde öğretmenlik imtihanına davet 
edilmiş ise de icabet etmediği için alâkası kesil
miş öğretmenlik hukukunu haiz olmadığı için ye
niden vazifeye tayini ve dileğinin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Müstedinin tatbik edilen muameleye kani ol- 
madiği takdirde İdarî kaza yolile hakkını arama
sı icab ederken ihmal ettiği anlaşılmaİ£İa tayini
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İt Arzııhal verenle-

tg  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encüıuen karan  ve nv sebebden verildiği 
oturdukları yer

muameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No, Karar tarihi

1258 4 - IV - 1940

3225 Idris Hıfzı Akdoğan.
1^395 Karajniirsel l]n fal>- 

r;k}usı ve, Altuni zadf 
(çiftliği muta&îrrıfla 
nndan eIypvm tznik 
müftüsü. 
tznik

Tazminat mazbatası İstiklâl savaşında Yunanlılar tarafından ya 
hakkında kılan fabrikası için verilen tazminatın mazbatası

hakkındaki dileğinin tasfiyei düyun komisyonun 
ca reddedilmesinden ve Karamürselde Tuz na
mındaki arazisinin bir mübadile verilmiş olma
sından şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda :
Tasfiyei düyun komisyonundan müstedimn 

dileğinin reddi üzerine Devlet şûrasına müra 
caat eylediği ve bahsedilen arazinin mülkiyeti 
hakkında da mahkemeye dava açıldığı ve bu da 
valarm derdesti rüyet bulunduğu bildirilmek
tedir.

Dilekçede bahsedilen hakların istihsali içırı 
esasen vazifedar kanunî mercilere müracaat edil 
miş olduğuna göre Encümence tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1259 4 - TV - 194f

3170 Yusufoğlu Ali.
;^37 Akyazı nahiyesi Ku

zuluk köylü. 
Adapazarı.

Ook çocuklu olduğun- 
<lan yardım yapılma
sı hakkında.

11 çocuğu bulunması dolayısile kendisine yaı 
dım j^apıiması istenmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muaven('t vekâletinden alı
nan cevabda :

Hıfzıssıhha kanununun maddei mahsusası mu- 
iibince çok çocuklulara yapılacak yardım için 
anneleri müracaat etmesi lâzımgeldiği cihetle böy
le bir müracaat yapılmışsa tarih ve numarasının 
bildirilmesi şayed yapılmamışsa asul dairesinde 
müracaat ettirilmesi için Kocaeli sıhliat ve içti 
mai muavenet müdürlüğüne tehligat yapıldığı 
hildirilmekedir.

V^ekâletin cevabı dairesinde muamele yapmak
ta muhtar olan dilek sahibinin dileği üzerine En- 
eümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadr- 
Ginn karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1260 4 - IV -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve Ar/ubal Jıulasnsı 
otiLi'daldarı yer

Haşan özturan ve ar. Borçlannın
Zara kasabası 
lerinden.
Zara

QİftQİ- bankasınca
bağlanması.

Ziraat
taksite

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1931 yılına kadar olan borçlarmın taksite bağ
lanması gibi 1933 senesinde yaptıkları borçlarının 
de Ziraat bankasından taksite ballanmasını iste 
inektedirler.

Vapılan tahkikatta bankaca uaul ve mevzuat 
<lairesinde kolaylık gösterildiği anla.'jiiımıktadıı-

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1261 4-IV -1940

■İ485 Şükrü Dnyar v(> ar. 
4731 Ömeroğlu.

Zahire pazarında bcr 
ber Memed vasıtasile 
Ovacık köyünden. 
Niğde.

Kendisine toprak ve
rilmesi

Toprağa ilıtiyaeı olduğu halde dilediği arazi- 
jıin Niğde iskân dairesinden kendisine verilme
mesinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta müstedinin 209 dönüm 
arazisi olduğu vo geçimi yerinde bulunduğu bil
dirilmiştir.

Y^apılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1262 4 - IV -1940

4836 Hüseyin Doğulu. 
5172 Kemhan mahallesin

de No. 24 
Rrzurunı.

Ayık maaşlarının ve
rilmesi

11 eylül 1325 den itiba'ren Erzurum lisesi ima- 
müi iken 1 haziran 341 de vazifesinin lâğvile açık
ta kaldığını ve o tarihtenberi bir vazifeye tayin 
kıhnmadığı gibi açık maaşları da' verilmediğin
den istilıkakının teğminini istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında müstedinin ma 
aşlı hizmet müddeti 14 yıl iki ay ve ücretli hiz
meti bir yıl yedi ay olduğu ve mumaileyhin açık
ta kaldığı zaman meri olan 1325 tarihli kanuna 
göre vazifesinin lâğvile açıkta kalmış olanlara 
açık maaşi değil bilfiil maaş almak suretile on 
beş yıl hizmet etmiş iseler mazuliyet maaşnun 
verildiği ve müstedinin maîaşh hizmeti on beş 
yıldan aşağı vo açıkta kalmak keyfiyetinin ise 
Memurin kanununun neşrinden önce olduğu için 

kendisine ne mazuliyet ve ne de açık maaşı veril
mesi mümkün olmadığı bu günkü tekaüd kanu
nuna göre yirmi beş seneyi ikmal etmeden ve 
hizmete elverişli olmadığı tabib raporile sabit ol
madan veya 65 yaşını ikmal etmeden tekaüd ma'- 
aşı tahsisine imkân olmadığı için dileğin yerine 
getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Vekâletin bahsedilen cevaba müstedi kani ol-
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4953
5300

4394
4630

4367
4602

Şakir Cözübüyük. 
Kayseri.

Ilakkı önen.
Samsun süvari tah
sildarlarından Sam
sun defterdarlığı va- 
sıtasile.
Samsun.

Araubal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kom'ser tarafından 
dövüldüğünden şikâ
yet.

Askerî hizmetinin te- 
kaüdlüğündo. sayıl
ması.

Doktor Yalıya Orhan. 
Üçüncü mıntaka etib- 
ba odası idare heyeti 
Beis.' .
Giğaloğlu Çiftesaray* 
1ar Nö. 17 
İstanbul.

ma/dığı surette İdarî kaza yolile hakkını takib 
edebileceğinden encümenimizee bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1263 4 - IV - 1940

Adam öldürmek filinden su(,üu iken vazife 
başına getirilen komiser Kâzım tarafından dö- 
gülüb tahkir edilmesinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Tabanca ça- 
hb kaçan Mesrure adında bir kadını trende tesa- 
hüb eden müstedi üzerinde şüphe üzerine bir 
Çerkeş kaması zuhur etmesi sebebile karakola ge- 
tirilib isticvab edilmiş ve müddeiumumi tarafın
dan yaptırılan muayenede döğüldüğü anlaşıla- 
madığı bildirilmektedir.

Adlî mercilerce tedkik edilecek olan şikâyet 
üzerine encümenimizce bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1264 4 - IV - 1940

65 yaşını doldunrıası dolayısile tekaüde sev- 
kedilmiş ise de maaşının hesabında 325 de Mül- 
kiyeye intisabı hesab edilib 1309 dan 1325 e ka
dar geçen baş çavuşluk hizmetinin hesab edilme
mesinden şikâyet etmektedir.

iMaliye vekâletinin cevabında 185 numaralı 
tefsir karan mucibince tekaüdiük müddetinde 
askerlik hizmetinin sayılamayacağı bildirilmek
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1265 4 - IV -1940

Serbest meslek erba
bından alınmakta o- 
lan maktu vergilerin 
mikdarlarmm değiş
tirilmek üzere hazır
lanan kanuna dair.

Serbest meslek erbabından alınmakta olan 
maktu vergilerin mikdarları değiştirilmek üzere 
kanun lâyihası hazırlanmakta olduğu haber alın
dığından ya kanunun kabulünden sonra meslek- 
daşların yeniden tasnifi yapılmak üzere listele
rin tekrar odalara iadesi hususunun teğmini ve- 
yahud 1938 senesi vergilerinin evvelki kanuna 
nazaran alınması hususunun müzakere esnasında
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' ffözönünde bulundurulrnasmı istemektedir.
Tayini muam<‘l(\ve mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Kurar tarilu

4960 Keloriç köyü ihtiyar Kendilerine 
5808 heyeti. yapılması.

Erzincan.

yardım

1266 4 - IV -1940

rfeylab felâketinden ekin, arazi, bağ ve bah
çelerinin yüzde doksanının su altında kaldığın
dan ve 1500 nüfusun fçeçimsiz bir halde bulun 
duklarından Kızılaynı yaptığı yardım bir iki aya 
inhisar ettiğinden tezelden yardmı yapılmasını 
istemektedirler.

Krzincanda vukua ^eien zelzele felâketi se- 
hebile vilfıyet halkınnı esaslı şekilde korunması 
iein icabeden tedbirh^r Hükümetçe alınmış ve 
ınüstedilerin terfihi de bu meyana dahil bulun
muş olmakla Encümence tayini muameleye ma
hal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1267 4 - I V -1940

244 Durak.
257~ Kdayık koy muhtarı 

ve arkadaşları. 
Malatya.

Nahiyeler'nin kaza Zikir ve tasrih kdınan sebeblere mebni nahi- 
yapdması. yelerinin kaza yaf)ilmasını istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Altı kiloıuetre mesafede kaza mevcud oldu

ğundan ve dileğin yerine getirilmesinde İdarî 
zaruret bulunmadığı bildij-ilmektedir.

Encünıenco yapdacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1268 4 - IV -1940

65
68’

II. Basri Çantay. 
Birinci devre mobus- 
lanndan ve edebiyat 
muallimliğinden mü- 
tekaid.
Balıkesir.

Tekaüd maaşının 
tahsis muamelesi hak
kında.

Malûlen 26 kânunusani 1928 de tekaüd edil
miş vc atKiak 400 kuruş maaş tahsis kdmmış 
ve mebusluk hizmeti nazara alınmamış olduğun
dan tahsisin kainini hadde iblâğını bir istida ile 
Büyük Millet Meclisinden istemiş ve Arzuhal 
Encümeninin 25 - V - 1930 tarihli ve 14 sayılı 
karar cedvelinde neşrolunan 496 sayılı karan 
mucibince Divanca maaşı 3333 kuruşa iblâğ 
edilmiş ise de tahsisde de Divanın hataya 
düşdüğü bu defa da Arzuhal Encümenince ted- 
kik edildiğinde anlaşılacağından dermeyan edi 
le^ kanunî sebeblere binaen tekaüd maaşuun ka-
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ııımî hadde iblâğım istemektedir.
Divanı nıulıasebuv reisinin cevabında : 
Encümence evvelce ittihaz olunan kararda 

müstediye on bin kuru^ tekaüd maaşının bağ 
lanmasr lüzumuna dair bir kayid olmadığı gibi 
Memurin kanununun 73 neü maddesile 324 sa
yılı karar ve 11 ağustos 1325 tarihli kanun hü
kümleri talebin isafına müsaid bulunmadığı bil
dirilmektedir. 

î §  düşünüldü ;
Encümenden ittihaz olunan karar üzerine 

müstediye 1930 yılında tashihen tekaüd maaşı 
bağlanırken muamelenin Encümen kararma ve 
kanun hükümlerine muhalif olarak tekemmül et 
tirildiğinden bahisle kanunî müddet içinde 
kazaî mercilere müıacaathı yolsuzluğun dü 
zeltilmesi icabederken 5̂İmdiye kadar işin 
hali üzert bırakıldığı vo t)n sene sonra mua 
melenin düzeltilmesinin Yüksek Meclisten istenil 
diği anlaşılmakla dilek üzerine Encümence karar 
ittihazına imkân omadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1269 4 - JV-1940

5151 Vasıf Demirbag ve 
5518 ■ arkadaşları,

’ Karaşahy köylü. 
Arzuhalci Ruf et ve 
ar.
Palu

tş takibine müsaade 
edilmediğinden şikâ
yet

Paluda okuyub yâ zma bilmeyen ve kanunî eh 
liyet ve liyakati olmayan iki dava vekilinden baş
ka kimse olmadığından halkın selâmeti için bun 
ların ruhsatnamelerinin ellerinden alınması isten 
mekte ve akraba ve ehibbaların işlerinin ücretsiz 
olarak takibine müsaade edilmediğinden şikâyet 
olunmaktadır.

Adliye vekâletinin cevabında ; Paluda bir avu
kat ile ruhsatnameli iki dava vekili müstemirren 
vekâlet yapmakta oldukları, cihetle müstedilerin 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 61 nci 
maddesinin son fıkrasından istifadelerine imkârı 
olmadığı ve yalnız adlî muzaheret bürosu kuru
luncaya kadar avukatlık kanununun 23 neü mad
desinin evrak tanzimine ve resmî dairelerde işleri 
takibe dair hükümlerin tatbik olunamayacağı ve 
akraba ve ehibbaların vekâletlerini takibe salâ
hiyeti ifade eden kanun hükmü de son avukatlık 
kanunu ile mülga olduğu ve Paluda bulunan avu
kat ve dava vekilleri hakkmdaki liyakatsizlik id 
diası yerinde olmadığı bildirilmektedir
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Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1140 Memed Sabri 
1197 ^eyvp istasyonu tulîi 

İstanbullu makinist.
157 H 
1(ı67

Tekaüdiyc ve ikrami
ye verilmedipindon 
sikn vel

1270 4-IV -1940

312 den 318 senesine kadar idarei mahsusada 
318 den 325 senesine kadar Nafia nezareti emrin
de çalışmış ve tekaüdiyc hissesi vermiş olmasını 
ve 27 sene hizmeti mes-buk bulunmasına rağmen 
talıdidi sin ile tekaüde sevk ve tekaüdiye ve ikra 
miye verilmemek suretile mağdur edilmiş oldu
ğundan şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta müstedinin bahseylediği 
hizmetin resmen tevsik edilemediğinden matlubu 
nun isaf kılrnamadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Müstedi iddialaniLi vesaikle is'bat ettikten 

sonra kanunî hakkını istihsal edenu^diği takdirde 
kazai mercie müracaat etmesi iktiza edeceğinden 
Encümenimizce yapdaeak muamele olmadığına 
knrar verildi.

Karnı \»ı Karar larihi

1271 4 - rv  - 1940

4376 
461 f

4426
46^5

4457
4702

4519
4789

Jlalil Parmaksız 
Kasımpaş.ı Piyali 8o. 
No. 25 
îstanbuJ.

Akay idaresince te- 
kaüd edilmesi ve % 2 
aidatının d;ı kendi
sine iadesi.

Vazife esnasında malûl olduğundan mensub 
olduğu Akay idaresince tekaüd edilmesini ve %2 
aidatının da kendisine iadesini istemektedir.

îktısad vekâletinin cevabında müstedinin mü- 
kerreren muayenesinde vazifeden mütevellid bir 
malûliyeti bulunmadığından j?erek bu kısım iddi
asının ve gerek % 2 aidatının j;eri verilmesine im
kân olmadığı bildirilmiştir.

Hakkında yapılan muamoleye kani olmadığı 
surette kazaî tarike baş vurması iktiza ederken 
Meclise müracaat eylediği anhışrlmakla tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4791 Abdurrahman Saym 
5123 ve ar.

'Mütekaid Maliye na
zın.
Bakırköy - İstanbul.

1272 4 - IV -1940

Tekaüd maaşının art
tırılması.

Eski tekaüd kanununa göre bağlı aylıklannm 
yeni kanun hükümlerine göre arttırılmasını iste
mektedirler.

Yapılan tahkikatta yeni tekaüd kanununun 
57 nci maddesinde yüzde on ve yüzde yirmi bcç
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derecesinde zamlar yapılmış olduğundan tekrar 
art trrdma,sına imJuın olmadığı anla,şdmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığıiüi karar 
verildi.

Karar iNo. Karar tarihi

1273 4:- I V - 1940

4318 ! Kâzrm Köseli 
4551 Hususî muhasebe mer

kez kâtibi.
Ordu.

1118’

Tekatid maaşı 
me-si.

vprıl- Bayburd eski ziraat bankası memuru iken tef
tiş neticesi vazifesinden çıkarılmış ve hakkında- 
ki lüzumu muhakeme karan af kanunu ile orta
dan kalJvmış ve bankanın şirket olduğundan bah- 
silo Devlet Şûrasınca davasına bakılmamış ve 
her memura maaşından kesilen % 10 tekaüd taz 
niinatı veya tekaüd müddetini kazanaıüara yüz
de yirmi beş noksanile tekaüd maaşı verildiği hal
de kendisine bu hakkmnı verilmemesinden şikâ
yet etmektedir.

Dilek üzerine Ziraat bankasından alınan ce
vapta ;

Sandığın mahsul mukabili ik)-azata aid de
polarında un ve buğdayın noksan çıkması vc 
bankanın satışa çıkardığı malın müzayedesine iş
tirak eden bir zatin verdiği depozitonun sahte 
evrakla ölümünden sonra varislerinden birisine 
bilerek verilmesi Nuri ismindeki zatin şahsî iğ
birardan dolayı vaziyeti bozuk olmadığı halde iş
tira muamelesinin reddedilmesi müstedinin ban
kadan çıkarılmasına sebeb teşkil etmiş ve kendi
sine tazminat verilmiş ve fakat borcundan dola
yı kesilmiş ve yaş ve hizmet müddeti itibarile te
kaüd hakkı olmadığından bu dileği de isaf kılın
mamış olduğu bildirilmektedir.

Müstedi hakkında cereyan eden muameleye 
göre bir haksızlık yapılmadığı ve bunlara kani 
bulunmadığı surette dileklerini kazaî mercilerde 
tedJsik ettirmesi icab edeceği için Encümence bir 
muamele ifasına imlvân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1274 4 - I V -1940
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Cevdet Oktay. 
Cavidoğlu.
Dava vekili Ziya 0- 
ğus elile.
Adana eski polis me
muru.
Niğde.

Malulen tekaüd edil
mesi.

5110 i Akçaova köyü ihtiyar
5467̂ 1 heyeti.

Kocaeli - Kandıra,

Köy okulundaki öğ
retmen azlığından şi
kâyet.

8365
liasüiı (’)mefoğlu. 
(^yzipaşa ınahallesin- 
(i*‘ mukim.
Sfipnnca.

Mahkûm edildiğinden 
şikâyet.

Gece tirende pasaport muayenesi yaparken 
gözünün birini kaybettiğini ve bu yüzden gayet 
az ikramiye ile vazifeden çıkarıldığından malûlen 
tekaüd yapılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : müstedinin 
Sıhhat vekâletince mükerrer yaptırılan muayene
sinde hâdis olan arızanın vazifeden mumbais ol
duğu tevsik edilmediğinden dileğin isafı mümkün 
olamadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Salâhiyetli merciden dileğin 
isafına kanunen imkân görülmediğine binaen 
müstedinin İdarî kaza yoluna baş vurması icab 
ederken Meclise müracaatta bulunduğu anlaşıl
mış ise de Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1275 4 - IV - 1940

Köy okullarında iki öğretmen varken birisi 
alınmış bilâhare bir eğitmen verilmiş ise de köyr 
lerinin bu irfan ihtiyaçlarının teğmin edilmesini 
istemektedirler.

Maarif vekâletinin cevabında: Ders yılı başın
dan itibaren bir öğretmen tayin edileceği gibi öğ
retmene yardımcı bir de eğitmen verileceği bildi
rilmiş olmakla Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1276 4 - IV - 1940

Malını namına tapuya raptettiren Şaki Rauf 
Sabrı hakkında mahkemeye açtığı davanın bakıl
madığını Rauf ve arkadaşları tarafından yollan 
kesilerek kendilerine silâh istimal edildiği ve aile
sinin kolu kırıldığı halde yine kendileri mahkûm 
edildiğinden şikâyet eylemektedir.

Yapılan tahkikatta : Rauf Sabrinin müstedide 
olan alacağından dolayı icraen malları satılmış ol
duğu ve bu hususta müstedinin açtığı dava redde
dilmiş ve reddi havi ilâmın da temyizen tasdik 
kılınmış bulunduğu ve Raufun vefat etmiş ol
duğu ve hakkında takibatın bu sebebten durdu
rulduğu bildirilmektedir.

311 sayılı karara tevfikan Encümence yapıla-
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4592 Ahıncd Çanakçıb. 
4910 Ayvjnı.saray çeltik 

fiihrikası sahibi. 
Ayvansaray - îstnıı- 
bııl

m
208

735
783"

(Jellik İTiıalâlhHneleri 
hakkında.

4428 Hüsnü (îüırdoğar 
4W7 Topçularda kışla cad

desinde No. 78 
İstanbul.

Değirmeninin faali
yetine müsaade edil- 
nıed'.ö’inden şikâyet.

Ahmed Remzi. 
Finikod(in nakledilen. 
Kaş kazası polis me
muru.
Fin i ke  - Kas.

1 kamet yevmiy(*sinin 
veribnesi,

cak muamele* olmadrğına karai’ verildi.
Karar No. Karar tarihi

127' 4 - IV - 1940

2430 numaralı muamele vergisi kanununun
2 nei maddesihî motörü beş beygirden aşağı mü- 
essesat için mevzu muafiyetin kaldırdması için 
kanunda değişiklik yapıiaeağını islilıbar elmiş 
ve muharrik kuvveti beş beygiri geçmeyen çeltik 
imalâthanelerinin de vergi ile teklifi i,stenmekte- 
dir.

Yapdan ta'hkikatta 3535 sayılı kanunla dile
ğin yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Encümence başkaca yapdacak bir muamele ol- 
ttıadığına ka'rar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1278 4 - IV - 1940

15 beygir kuvvetindeki motorla müteharrik 
un değirmeninin llükıimetten müsaade alınmak
sızın dokuz buçuk kuvvetinde bir motörle tadil 
edilmesi sebebile Hükümetçe faaliyetin(' müsaade 
edilmemesinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevalnnda Hükümetten 
müsaade almaksızın tadilât yapılmış ve yapılan 
mahallî ledkikatta bu değirmenin tekrar faaliye
te geçmesine ihtiyaç görülmemiş olduğundan 
2643 sayılı kanunun 5 ıici maddesine tevfikan 
işletilmesine müiMiade edilmemiş olduğu anlaşıl
mıştır.

Hükümetçe tatbik edilen muameleye kani 
olunmadığı surette kazaî mercilere müracaat edil- 
m '̂si iktiza ederken Meclise müracaat olunduğu 
anlaşılmakla encümenimizce yapılacalc muamele 
«ılmadığrna karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1279 4 - IV - 1940

Erdek îskân kâtibliğinde bulunduğu sırada 
Tahakkuk eden 223 lira ikamet yevmiyesinin ve- 
i’il memesinden şikâyet etmektedir.

Yapılan ta'hkikatta mumaileyhe ikamet yevmi
yesi itasına imkân olmadığı ve ancak Bandırma 
dan Erdeğe nakil harcırahının verilmesi icab
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; edeceği ve bu sebeble evvelce ta'hakkuk ettirilerı 
ikamet yevmiyesine aid ınuamoleniiı iptal edildi 
gi bildirilmektedir.

Cereyan eden muameleye kani olmadığı surei 
te iddiasının kazaî mercilere karşı serdetmesl icab 
ederken Meclise müraca'atta bulunduğu anlaşıl 

' makla encümence tayini ırıuameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1280 4 - IV - 1940

428 Ali Ergel.
451 Yeş'.lköy Ümran bo 

kağı N a  15 
Istanbul.

terfihinin teğmini. Tayyart' makinisti iken îstanbnidan ^̂ ‘‘yhsa 
id isyanının tenkiline şçiderken soğuk hava cer 
yanlarının tosirile diş ctUM-inin ^̂ î d̂îği ve bin- 
lu'lice malûl kaldığı i(;in terfihini istemektedir.

M. Müdai'aadan alınan e(nabda :
Müsü'dinin yaptliin nıuayeıu'sinde hastalığı 

ağız kangıreni netice.si olduğu ve bu da vazife 
esnasında vazileden nıünıbais olniîidığından ka 
nun dairesinde' tc'rfütine iınkfın olınadığr bildi 
rilmektedir.

M. AF. Vekâletinin cevabına kani olmadığı su
rette kîizaî meroiloT-o mürafaat edilmesi iktizn 
ederken ihmal edildiği anlas^ılmakla Hneümenec 

, ya])ilae!ik ıııuarti(>le olmadığına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1281 4 ÎV-1940.

4395 Abdullah (lüler Gül- 
4632 cüoğlu.

Zara kasabasında. 
Zara.

Alacağının verilmesi 1934 yılı mayıs aymda Zarada bulunan 3(i 
lut! alaya verdiği sığır eti bedelinden alacağı 
olan 4G3 lir:ı 75 karu'jun v»'rilınesi için Millî 
Müdaiai) vekrdetine müracaat etmi> ŝe <Ie tah- 
sisatsı/ borc-lar için Kamutaydan kanun <jıktı- 
ğmda ahkâmına j.;öre muamele yapılacağı cevabı 
verildiğinden istihkakının biran evvel verilme
sini istemektedir.

Milli Müdafaa vekâletintlen alınan eevabda : 
(Müstedinin alacağına aid tediye emrinin 

29-X l-193S tarihli ve 6210/105 sayılı olnrak 
8 nci kolordu muhasebeciliğine verilmiş ve bu pa
ranın 3 - X I I -1938 tarihinde kendisine öden
diği) bildirilmiştir.

Arzuhal sahibinin dileği yerine



36

J  I A r z u h a l  v e r e n l e - 1  

P j® i r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  ' E n c ü m e n  k a ia n  m* üc s f ' b e b d e n  v e r i l d i ğ i  
< _  o t u r d u k l a r ı  y e r         _  _

'  I  olduğundan yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar Karar tariJıi

1282 4 - IV -1940

2419 I Celâl.
2546 ' Kızıltoprak Ziverbey 

köfjkünde No. 13. 
İstanbul.

Tekaüd maaşlarının 
her av verilmesi.

Üç ayda bir verilen tekaüd maaşlarının aydan 
aya verilmesini istemektedir.

Tayini muameleye mahel olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarjhi

1283 4 - IV -1940

4628
4955

Ahmed Şeşen. 
Eski mahkeme 
kâtibi. 
Beyşehir.

baş-
Dava vekili ruhsat
namesi verilmediğin
den şikâyet.

4600 Refahiye Balantekin. 
4923 İpsalı köyü emekli 

I öğretmeni.
Çankın.

Tekaüd ikramiyesi 
hakkında.

Zimmetten mahkûm edilmiş ve hakkında veri
len tasfiye karan Devlet şûrasınea tasdik kılın
mışsa da dava vekili ruhsatnamesi verilmemesin
den şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta 3499 sayılı kanunun mu
vakkat 111 nci maddesi mucibince dileğinin isaf 
edilemediği bildirilmiştir.

Müstedi hakkında kanuna muhalif bir mua
mele tatbik edilmediğinden dileğinin reddine ka
rar verildL

Karar No. Karar tarihi

1284 4 - IV - 1940

Tekaüd ikramiyesinin gününde verilmediğin
den esbabının tedkikile biran evvel verdirilmesi
ni istemektedir.

Kültür bakanlığından gelen cevabta :
Refah iyenin ikramiyesinin verildiği bildiril

mektedir.
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1285 4 - IV - 1940

4717 Lûtfullah Coşar. 
5046 Karagümrükte Kur- 

! dağa caddesinde No. 
94

. İstanbul.

Ceza hizmetinin affi 
hakkında.

Harb okulu son sınıf talebesi iken itaatsizlik 
töhmetile ilişiği kesilerek kıtaya çıkarıldığından 
ve beş sene yedi ay askerlik edeceğinden bahsile 
iki sene muvazzaflık hizmetinden sonraki ceza- 
hi^metinin affedilmesini istemektedir.
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Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tariiıi

1286 4 - I V -1940

1056 İzzet kökoğlu. 
1106 Küvalça köyünde. 

Kastamonu.

Hayvanlan sele kapı
larak mahvolduğun
dan tahakkuk ettiri
len hayvan vergisin- 
<len af£i hakkında.

Vukua gelen sel felâketinde 70 baş davarının 
tamamen maholması sebebile evvelce tahakkuk 
eden 2550 kuruş hayvan vergisinin af fi hakkında 
vilâyet makamına vaki müracaatı müsbet bir ne
tice vermediğinden bu vergiden affini istemekte
dir.

Maliye vekâletinden alman cevapta:
Hayvanların geçmiş senedeki hasılatından do

layı alınan matruh verginin kaldırılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Dilek üzerine Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1287 4 - IV - 1940

2029
4143

Cevdet.
İnhisarlar muhasebe 
memuru.
Eskişehir.

Ferağın iptali davası 
lıakkında.

Eskişehir Asliye hukuk mahkemesinde aley
hine açılan ferağın iptali davasının cari muhake
mesinde: Hafız Eminin ferağ tarihinde akıl has
talığına mübtelâ olduğuna dair olan bir raporla 
ayni tarihte böyle bir hastalığı bulunmadığına 
mütedair bulunan diğer bir rapor arasında mev- 
cud mübayenetin halli zamanında Adlî tıb işleri 
umum müdürlüğünce yapılan incelemede ferağ 
tarihinde müteveffanın akıl hastalığı ile malûl 
bulunduğu yolundaki mezkûr müdürlüğün rapo- 
rile işbu rapor üzerine verilen hükmün yolsuz bu 
lunduğundan şikâyeti ve raporlar arasında mev 
cud mübayenetin mutahassıs bir heyet tarafından 
halli istenmektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabta : 
Müteveffanın ferağ anında akıl hastalığına 

maruz bulunduğunun subutu ile ferağ akdinin 
muteber olmadığına dair verilen hükmün temyi- 
zen tasdik kılındığı bildirilmektedir.

311 sayılı karara tevfikan Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1288 4 TV 1940
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3917 Kemal Karagün. 
4131  Cezaevinde.

Siuoblu Osmaııo^lu. 
Sarnaun.

Affi hakkında.

3799
4009

4603
4 ^

4849
râsY

Katil lıâdisesinden dolayı İstiklâl ınahkemo- 
since on l)o<} seneyo ınîilıkûnı is(> de l)jıkiy(' (»eza
sının al'fini istemoktodir.

Ya])ilac,ak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

12S!> 4 - IV - Iî)4()

Nazife.
Eski Sivas mebusu. 
Halis Turgut kansı.
Sivas.

(Mü kocasından teka- 
üd maaşı bağlanması.

ölü kocası il,-ilisin l(‘k;ıüd nıjıaşınm kendisine* 
hağlanmnsrnı istemektedir.

V'apılan tahkikatta nuM'iyete ^iren 2071 s;ı 
yılı kanuna ırcirc* dilı^ğinin v(‘rine getirildiği an- 
laijılmıştır.

Yanılaejık muamele olmadığına karar verildi 
Karar No. Karar tarihi

1290 4 - IV -1940

Bekir Ünaldı ve ar. Dabakhanelerinin ka- İvayserinin hir u<‘und:ıl<i dabakhaneleriniiı
Kayseri dabaklarm- pattınldığından şikâ- kapatıldığından ve fena muameleye maruz bira 
dan. yet. kıldıklarından v(> sermayelerini kaybederek l‘en;ı
Kayseri. vaziyete dÜ!;jmelerine sebebiyet verileceğinden şi

kâyet edilmekte ve vaziyetlerinin düzeltilmesini 
istemektedirler.

V apıbnı tahkikatla sıhiıi vaziyet s(;l)ebile bu 
, tabakhanelerin başka mahnlle nakli için altı ay

mühlet verildiği ve binaların maili inhidam ol
ması sebebile yıklırılmala ı-ına b(‘lediyece emir 
verildiği anlasdınıştır.

Tatbik edilen muamelede kanunî sebebler ye
rinde değilse kazaî mercileri' müracaat edilebile
ceğinden l^incünıenimizce yapılacak muamele ol- 
madığııuı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1291 4 - IV - 1940

İbrahim Veral. 
Haliloğlu.
Alsancak 1460 ncı so
kakta 1/21 evde, 
îzmir.

3524 No. lı kanım
dan istifade ettiril
mesi.

331 senesi ağustos ayında Hâzineden satın al
dığı arsa üzerine ev ve dükkân yaptırmış ve bu iş 
sebebile taksit borcunu vermekte müşkülâta ma
ruz kalmış olduğundan 3524 sayılı kanundan is
tifade ettirilmesini istemektedir.

 ̂Yapılan tahkikatta tecil kanunlarının 23-IIL 
1931 tariliinden evvel .satılmış olan gayrimenkul- 
lerin taksitlerine aid olduğu ve bu sebebden müs- 
tedinin istifade edemediği anlaşılmıştır.

Kanunî bir zaruret sebebile dilek hakkında
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Encünıenimizce yapılacak muamele olmadığına 
karjır voriUli. Karar Nn. Kîinıc (arilıi

1292 4 - IV -1940

415 Celâl Nazlı.
Cedid mahallesinde 
Pn<_* cai'iii civannd;) 
mukim eski demirci 
ustalanndan. 
fzmit.

1607
1696̂

' I )'>niz aıiK'le 1(‘;j;n>ini 
istikbal sandığı) tali
matına süre tekaüd 
hakkının verilmesi.

Osmanoğlu Salih. 
Oğulpaşa köyünden 
Osmaniye mahallesin
den.
Edirne

Ar. E. Reisi 
Giresun 

/. Sökmem

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Vlas

Deniz fabrikaları emrinde tekne inşa kısırını 
(la demirci olarak ifa ettiği fa.sılasız 2o sene î] ay 
hizmetine karşı (Deniz amele teğmini istikbal 
sandığı talimatına) «röre [('kaiid hakkının veril 
meşini istemektedir.

Müstedinin bilfiil 25 si'iıe hizmeti olmadığın 
dan adı gecen tiilimatın, kendisinin vaziyetine 
uygun dfi.şen 7 nci maddesi hükmünce ancak san
dığa vı rıuiş olduğu aidatın % 95 ni alaibileceği 
M. Müdafaadan bildirilmektedir.

Vekâletin bu cevabına kani olmadığı surette 
mahkemeye müracaat etmesi iktiza eden müste- 
dinin hakkında Encümence tayin muameleye ma
hal olmadığına kaıar v(‘rilıli.

Karar No. Karar tarihi

1293 4- I V -1940

Askerlik durumu hak
kında.

i:î21 doğumlu muhaciı- ve kanunî muafiyeti 
haiz olduğu halde Edii-ne, askerlik şubesinin bu
nu nazar itibare almayıb kendisini askere sevket- 
mek istediğinden kanunî hakkının korunmasını 
veya yaşıtlan olan yerli ofi-ad sıra.sına konulma
sını istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında : 
i?21. doğumlu Osmanoğlu Salibin durumuna 

göre askerlik kanununun ikinci maddesine tevfi
kan yaşıtları ihtiyat erler arasına gec^ûrilmiş vc 
dileği yerine getirilmiş olduğu bildirilmiştir.

Encümence yapılacak başkaca bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar N<

1294

Karar tarihi

Balıkesir Bolu
Fejizi Sözem r Lntfi  (lörcu

4 TV -1940

Çorum 
.V. Kayaalp

<Tazianteb 
M. fİahw

Kocaeli 
/. Tolon

Niğde 
N. Erem

Ordu 
Dr. Vfhhi  Demir

Samsun 
.V. Fırai

Tokad 
If. Develi
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3972 SaibErlen.
4189 Ziraat vekâleti hu

kuk müşavirliğinde. 
Ankara.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a ]  ; ı n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

îstiklfıl madalyası 
verilmesi.

îstaııbuJuu işgali esnasında ])Oİis nıüdüriyetiıı- 
(Ui birinci şubede kısmı siyasî memuriyeti zama- 
ıııııda millî oı-dıı hesabına çalışmış ve M. M. gru- 
l)una dalıil bulunmuş olduğundan k<‘ndisine istik
lâl ınadalyasmın verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen eevabda: 
Filhakika Genel kurmayca musaddak defter

de' adı yazılı ve M. M. grubunda hi/meti mesbuk 
olan müstedinin hakları mahfuz ve (lenel kur- 
maycada tensib edildiğinden sivil olmasına binaen 
istiklâl madalyasile taltifi Millî Miidafaa vekâ
letinden Dahiliye vekâletine yazılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Netice : Encümence yapılacak nuıamele olma
dığına karar verildi.

Elarar No. Karar Tarihi

1295 5 - IV - 1940

4919 i Abdullah Aksakde- 
5266 mir.

Altındağ mahallesin
de No. 741 
Ankara.

Maluliyet derecesi
nin 3 cüye çıkarıl
ması.

Umumî harbde sakallanarak beşinci derece
den harb malûlü olmuş ise de bu derecesinin 
üçüncüye çıkarılmasını istemektedir.

Millî Müdafaadan gelen eevabda : Yeni mu
ayene sonunda malûliyet derecesinin üçüncüye 
çıkarılmasına bir sebeb görülmediği bildirilmek
tedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1296 5 - IV - 1940
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1 ^
2582
2715

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otu]Tİuklai‘i yer

Ali.
Malûl yüzbaşı Me
ni ecl oğlu.
Keçiborlu nahiyesi 
İLezargrat köyünden. 
Şuınnu muhacirlerin- ; 
den.
İsparta.

3588
3782

3612
3808

Menied Civelek ve 
ar.
Pamuk ırıüstahsille- 
rinden.
Ceyhan.

Ali Köprülü ve ar. 
Pamuk tüccarların
dan.
Tarsus.

3613 ; Kemal Sungur ve ar. 
3809 Çiftçi Burhanoğulla- 

rmdan.
Tarsus.

2987 I Emin Oruç ve ar. 
3141 K!oruklu köyü zürra- 

ınden.
Urfa.

Arzuhal linin sası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Malulen terfih edil
mesi.

Istiklill harbinde yaralanarak nuılû] oldu- 
•̂UTidan malûlen terfihini istemektedir.

Millî Miidafaa vekTıletinden aclen cevahfla : 
(lülhnne hastanesinin 12 -11 - 1939 tarilı ve 

17 sayılı raporunda arı/anrn 551 sayılı kanu
nun emraz cedvelim* te\afıık etınediği bildi
rildiğinden terfih maa^jinın verilemiyec-eği bil
dirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1297 5 - IV -1940

Pamuk fiatlarının 
düşmekten durdu
rulması ve uzun va
deli kredi verilmesi.

Sukut etmekte olan pamuk fiatlerinin dur
durulması ve uzun vadeli kredi verilmesi ve 
Ziraat 1)ankasının i'aizi mürekkeb hesabların- 
dan kurtarılmasını istemektedirler.

Yapılan tahkikatta pamuk fiatlerinin düi?- 
mesine mâni olacak tedbirleri Hükümetçe alın
dığı ve ınüstedilere de bildirildiği ve çiftçinin 
Ziraat bankasında: olan borçları için usul ve 
mevzuatın müsaadesi nisbetinde muamele ya
pıldığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Bir kanun hükmünün ihlal edilmiş veya ih

mal olunmuş şeklinde bir şikâj^eti tazammun 
etmeyen dilek hakkında alâkadar Hükümet ma
kamlarınca muktazi tedbirlere tevessül edilmiş 
olduğuna göre encümence mevzu üzerine karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1298 5 - TV -1940

321 Şükrü Halil Şahbu-
3 4 1  d a k .

Gaziantebli. 
Keyranköyüne nak
ledilen.
Turhal.

Serpiştirilmeye tâbi 
tutulduğundan şikâ
yet.

I>ir taraftan diğer tarafa naklinin haksız- 
lığuKİan şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında, 2848 nu
maralı kanuna göre Vekiller Heyeti kararile 
Gaziantebe yerleştirilmek üzere nakledildiği 
bildirilmektedir.

Tş d ü ş ü n ü ld ü ;

Dilek isaf edilerek Tokaddan Gaziantebe 
naklolundukları anlaşılmakla ve yapılan mua-
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p  oturdukları yer i   _ .  _ _
melede kamına muhalif bir cih(‘t ‘•örühneuıekle 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1299 5 - IV -1940

581
608

3028
3182~

N. Vai-ol ve ar. 
Alilıey nahiyesi. 
Belediye Reisi ile 
Küçük köy, Muradh 
ve Arpalar köyü ih
tiyar heyetleri. 
Ayvalık,

Yiyecekleri un için 
muamele vergisi alın
maması.

Rifat.
Ilarb malûlü İbra- 

1 himoğlu.
İtfaiye meydanında. 
Konya hanında. 
Erzurum Medeni 
efendi mahallesinden. 
Ankara.

Malûliyet maaşı tah
sisi.

4298 Zekiye Bilginer. 
4531 Leblebici mahallesi

Karakurum 
No. 11/13 
Ankara.

sokak

Ölü eşinden tahsis 
edilen maaşın kesil
diğinden şikâyet.

(Jivai-iarında muharrik kuvveti on beygir
den aşaAı değirmen mevcud olmadığından bu 
değirmenlerde kendi yiyecekleri un için mua
mele vergisi alınmamasını istemektedir.

3766 sayılı kanunla bıı dilek yerine getiril
miş olduğundan karar ittihazına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1300 - İV -1940

Büyük harbde malûl kaldığından kendisine 
maaş verilmesini istemektedir.

M. M. vekâletinden gelen cevabda:
Maaş tahsisi kabil olmayan müstediye 200 lira 

ikramiye vcîrilmiş ve kendisi d(î bu i)arayı alıb 
memleketine gitmiş olduğu bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1301 5 - IV -1940

H’ilistin cej)}ıesinde ölen kocasından kendisi
ne tahsis edilen maaşın kesilmiş olmasından şi
kâyet etmekte ve tekrar verilmesini istemekte
dir.

M. M. vekâletinden gelen cevabda :
Müstediye kocasından bağlanan maaş 1334 

tarihinde ölen babası alay kâtibi Hayrultahtan 
bağlanan maaştan az olduğundan onun yerine 
babasından maaş bağlanmış ve Divanca tescil 
ettirilerek Muntazam borçlar müdürlüğüne 
gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Hakkında kanuna muhalif bir muamele ya
pılmadığından tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1302 5.-IV-194(^
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'4727

Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yeı-

Emin Adadan. 
Şahabettin Pş. raa- 
lıallesi No. 12 
Edirne.

Arzuhal nulâsası Em'ünıeıı k ; ı r a ı - ı  \ i‘ i l e  sebebden verildiği

Kendisine verilen 
para cezasından şi
kâyet.

Asker firarisi olarak idare heyeti kararile 
ketıdisiııc vt'rileıı ii î yüz Jira i)iif:ı (uv,asının 
]ıaksı/llamdan şikrjyet etmektedir.

M. M. vekâletinden {jeknı ee\'ab(la : 
P>cihsedilen cezanın kaldıı-dmjısı sıııvtile dile

ğinin yerine getirikliği biklirilıııek1(‘dir.
Matlub isaf edildiğ’indcn tîîyini mıuuneleye 

mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1303 5 - IV -1940

414
43G

M. Said Ger(*eker. 
Abdullah Pş. M^ıhal- 
lesi No. 34. 
Karacabey.

Vesaikinin iade edil
m e s i .

A i’/n lu ıliııo  ekhîyip sunduğu vesaik m M il l î  
x\lüdafaadan kendisiıu' iade edilıncııu-sindi'iı ş i 
kâyet etmektedir.

Alilli Müdafaa vokâk'tinden alınan cevabda: 
Müsledinin vekâlet aleyhine Devlet şûra

sında v(> Askerî temyiz mahkenıesinde açtığı 
davalaı- reddedilmiş ve istediği \’esaikın kendi
sine verilebileceği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal kaluıanıış olduğu
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1304 5 - IV -1940

3530 Musa.
3720 Göbüloğullarından. 

Malûl. Şabanözü na
hiyesi Gündoğmuş 
köyü.
(Aankırı.

Tütün ikramiyesinin 
verilmesi.

Malûl olduğundan her seıu- verilmesi ikti
za eden tütün ikramiyesinin şube ınüdürü ve 
kâtibi tai'afmdan verilmemesinden şikâyet ey
lemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında ; 
\oklaniasini yaptırmıyan ve isbatr vücud 

etmiyen ve bu suretle namına ikramiye tahak
kuk ettirilemiyen müstedinin şikâyetinin ye
rinde olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Şahsına terettüb eden hareketi ihtiyar et

mediğine göre hakkında alâkadai' dairece bir 
muamele yapdmamış olduğu anlaşıldığından ye
rinde olmıyan dileğin reddine karar v(“rildi.

Karar No. Karar tariki

1305 5 - I V -1940
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ahmed Güler. 
Ticaret mektebi Fi
zik ve Fen bilgisi 
luuaUimi.
İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

\"azifelerinin tevhi
di i e kendisine 7000 
kuruş maaş tahsisi 
H.

80 kiisııı- s(.‘nc(l(‘iı))eri nıualJiııı olub yedi bin 
kuruş maaş almakla iki'iı baL'cin kaımmınuıı neş
ri tarilıi olan 1921) senesinde de İstanbul lieaı-t't 
mektebi lisc“ kısmında fizik ve emtia derslerin
den 2 .jOO, şubelerinde de 2 000 ve orta kısmında 
tabiiye malûmat dersinden 2 000 ki ceman (i 500 
kuruş maaş yirmi beş senelik kıdeminin mukabili 
olduğunu, barem kanınıunun neşri üzerim^ lise 
muallimlerine verilen maaşın en dûn derecesi 
olan 2 500 kuruşla bareme idhal edildiğinden 
mağdur kaldığı ve binaenaleyh, vazifelerinin t.ev- 
lıidile kendisine 7 000 kuruş maaş tahsisi ieab 
edeceğini ve bunuıı bareme idhal ini istemektedir.

İktısad vekâletinin cevabında : Ahmed Güle
rin uhdesindeki muallimliklerden ayrı ayrı aldı
ğı 6 500 kuruşun tevhidile bareme idhali hak- 
kındaki eüleğinin isafına kanunen imkân olmadı
ğını, ALemui'in maaşatınm tevlıid ve teadülü hak- 
kındaki kanunun meriyetinden evvel uhdelerin
deki vazifelere aid maaşların nu'cmuu üzerinden 
para alan bu gibi emektar muallimlerin mağdui'i- 
yetten vikayesi i^in rnevzubahs teadül kanununun 
8 nci maddesindeki ahkâmın fevkinde teıvfihleri- 
nin teğraini için hususi bir kanun teklifi lâzım 
geleceği bildirilmektedir.

Yeni bir kanun mevzuuna taallûk eden dilek 
hakkında esasen l^]ncümence karar ittihazına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1306 5 - IV - 19- 0̂

307 Cafer Bombatepe. 
324. Eski sorgu hâkim 

vekili.
Saray köyü.

Terfihinin temini. Saraykoyü Sorgu hâkim vekilliğinden a(,'ikta 
kaklığından terfihini istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Sorgu hâkimi iken hâkimler kanununun mu

vakkat maddesi mucibince yapılan üç imtihanda 
muvaffak olamamasından dolayı 27 - X II  - 1938 
tarihinde çıkarılmış olan müstedinin muahharan 
vaki olan müracaati üzerine yirmi lira maaşlı Ay
dın mahkemesi kâtibliğine tayin edilerek 3i - V - 
1939 tarihinde vazifesine başlamış olduğu bildi
rilmektedir.
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'S  ̂ Arzuhal veren le- 
g ;! rin adı, sanı ve Ar/ıılınl hul Asası E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

^  otıırciukları yer
Dileği isaf edilmekle yapılacak muamele ol- 

i  madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1307 5 - IV - 1940

3136 Sabri Demiral.
3302 Yusuf oğlu.

Camii kebir mahal
lesinde.
Lice.

2876 İhsan.
30^3 Malûl yüzbaşı.

Mitat Paşa nahiyesi 
Adliye köyünde, 
Ayvalık.

3436 ! Ahmed Hamdi.
3610 Haletağa caddesi 

No. 22.
Kadıköy - İstanbul.

Yol projesinin mey- 
valık bahçesine isa
bet ettirilmem>esi.

Hastanede ihtiyat 
yatak bulundurul
ması.

Vol iih^ası i(,nıı ;ii(“U‘iı Nal'ia başt^Mi
ı ı ıeuıuru İ sma i l  l l a k k ı n n ı ,  lJc(*li Hal i l )  Abdur-  
rahmaı ı  n a m ı n d a  l)iriiıin l i 'şv iki lc  Uıuarc/iıı  yol  
i s t ikam et in i  kondi s ini ı ı  ye^'îlno jııedaiM mait jd i  
o lan  m ey va l j k  bahyosi  (»itasına l o s a d ü f  e t t i r 
d iğ i n d e n  o l bab da k i  j)r(tj(‘iıin tadi l ini  i s t e m e k t e 
dir.

Nafia vekâletinden alınan cevabda;
Bu babda Diyarbaku’ valiliği ile cereyan 

eden muhabereye göre luiistedinin iddiasının 
haksızlığı anlaşılmış ve lx‘<lel takdiı-i i<;in dos
yasının Lice mahkemesine \erilmis oldoğıı bil
dirilmiştir.

Müstedi hakkım mahkemede arayabileceğin
den encümence tayini muameleye mahal (»lıııa- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1308 5 -IV - 1940

Hasta olarak müracaat ettiği mülkiye hasta
nesinde boş yatak <dnıadığrndan kabul edilme
diği, binaenaleyh bu hastanede' ihtiyat yatak 
bulundurulmasını isi emektedir.

Tayini muameleye' imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1309 5 - IV -1940

Ankara İmar mü- Hâzineden taksitle satın alrjı namına ferağ 
dürlüğünün istimlâk muamelesini ikmal ettirdiği evini Ankara İmar 
ettiği evi H. müdürlüğü istimlâk eylemiş ve noksan takdir

edilen istimlâk bedeline vaki itirazı üzerine o 
müdüriyet aleyhine bedelin tezyidine dair kati- 

, yet kesbetmiş bir ilâm da istihsal eylemiş olma
sına rağmen Hâzineye bakiye taksitlerden borç- 

, lu olduğundan ve haneyi kendi ta isafından tamir 
! ettirmek sureti!e kıymeti arttığından dolayı 
j 2490 sayılı kanunun 26 ncı maddesinin son fık-



« Arzuhal vereııle- 
= j| 7MT1 adı, sam ve 

otıırduklavı vcm*
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

rnsına levfikîîn lıesablasnıa Duınınolesinin bayi 
ilo iTiüştori anısında biri'iza icrası imkânı bıı- 
Innmadı^ındun bu İ!?in rnahkcıııcco halli lüzumu 
kendisine Mâliyece tebliğ kıhnmış ise de taksit, 
borçlarından Hâzineye ancak 1 400 lira borcn 
kalıp ııuıhkûmunbilı istimUlk bedeli 4 r)50 lira
dan tenzilile bakiyesinin kendisine verilmesini 
ve İm hususta icraen yaptn*makta olduğu taki
batın netice vermemesinden fsikâyet etmekte 
ve dileminin yerine eetirilmesini istemektedir 

Yapılan tahkikat ve tedkikat sonunda; Müs- 
tedinin aleyhin<le hüküm istihsal eylediği îmar 
müdürlümün kanunî vecaibile Maliye Ha/inesi 
alâkadar olmayıp katiyet kesbetnıiş ilâm hük
münün icraeıı ini'az edilmemesi noktasına ma
tuf itirazmı mahkûm ün aleyh olmamak itibnrile 
Hâzineyi alâkadar etmediğinden kat}»i ilâmın 
ademi infazına mütedair ^jikâyet bu sebeble ye
rinde "örülmemiş ve istimlâk bedelini ber an 
tediye mecburiyetinde bulunan îmar müdürlü- 
Içünün tediye edeceği bu para üzerinde 2490 sa- 
\nlı kanunun 2G ncT maddesi son fıkrası hük
müne '^öre Maliye Hazînesinin alâkası bulun
duğuna tröri' o fıkrada bahsedilen hesablaîjma 
muamelesinin taraflarca rızaen yapılması imkâ
nı olmadıkı surette hâdisenin mahkemece halli 
mecburiyeti kanun iktizasından bulunduî^undan 
ve istidada bahsedildi'Ji üzere Mâliyece de müs- 
tediye bu yolda cevab verilmiş olduğu î?ibi 
encümenin istilâmına da bu tarzda mukabelede 
bulunulmuş olmasma mebni bahsedilen madde 
hükmünün yerine getirilmesi zımnında alâka
darların mahkemeye müracaat mecburiyetleri 
mevcud olduğundan diledin encümende tedkik 
ve bir karara ratpına imkân olmadıpma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1310 5 - IV -1940

4239
4466

Osman Çağıl. 
Lâçin köyü 
öğretmeni. 
Çorum.

Ormanlardaki sui 
okuhı istimalâttan şikâyet.

Çorum ormanlarında suiistimalât vııknbnl- 
duğundan şikâyet edilmektedir.

Ziraat vekâletinden alınan ccvabda : 
Mahallince icra kılınan talıkikat neticesinde 

suçlan sabit olan memurların vazifeden uzaklaş
tırılmış ve evrakile birlikte mahkemeye tevdi edil-



8 —

O Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

miş olduğu ve ayrıca zararı Hâzinenin teğmini 
i(̂ İ7i de mütecasirler hakkında mahkemede dava 
iknırıe edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Amme hukukunu sıyaneten ihbarai vc' şikâ
y e t l e  bulunan müstedi Osman Çağılıtı istidası 
üzerine Hükümetçe takibata tevessül edilmiş ol- 
duğıı anlaşılmakla encümenimizce yapılacak mu
amele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1311 6 - IV - 1940

5079 tl)rahim Uyanık.
5434 l^isnaflar birleşik ku

rumu namnına Bak
kallar kurumu baş
kam.
Bafra.

Belediyenin müker
rer ve fazla resim 
aldığından şikâyet.

4378 I Mustafa Çetinkaya.
46İ3 Selimiye mahallesin

de Maliye süvari 
üçüncü daire eski 
tahsildarı. 
Karacabey.

Bafra belediyesinin kararile esnaftan fazla V(‘ 
ınüken-er resini alnunakta olduğundan şikrıy(.“l 
edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda :
Bafra belediyesince 1938 yılına kadar 158(* 

numaralı kanunun 15 nci maddesinin 3, 8 ve 9 
ncu fıkraları bir madde halinde levhid edilmek 
suretile kanunun bu maddesinde yazılı ticaret, 
sanat ve hizmet eı-babındaıı senelik bir resim 
alınmakta oiub 1938 yılma aid olarak belediye 
meclisince tanzim ve kaymakamlıkça tasdik olu
nan harçlar tarifesinde mezivûr kanunun 15 nei 
maddesinin 3 ııeü fıkrasında yazılı ticaret vc sa
nayi müesseselerinden ruhsat harcı ve ayrıca 8 
nci fıkra mucibince senede bir defaya maJısus 
olmak üzere tescil ve muaytne harcı alınmakta 
olduğu Samsun vilâyetinin işarından anlaşıldığı 
ve bunun kanun hükümlerine uygun bulunduğu 
bildirilmiştir.

İşin icabı düşünüldü :
Müstediye tatbik edilen muameleye kani ol

madığı surette idari kaza yolu ile hakkını ara
yabileceğinden Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına kara rverildi.

Karar No. Karar tarihi

1312 5 - IV - 1940

Vekâlet emrinde bu
lunduğu zamana aid 
maaşlarının verilmesi.'

V'ekâlet emrinde bulunduğu müddete aid 
ıııauijlarınıu verilmesini istemektedir.

Maliye vekîdetinden alınan cevabda, taleb 
olunan acık maaşlarının 29 - XI - 1938 tarih ve 
8036/29 numaralı tediye emrile Karacabey ka-
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2 Arzuhal verenle- 
g j | rirı adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
< oturdukları yer ^

' /.ası Malmüdürlüğüne gönderiluıiş olduğu bildi
rilmiştir.

Tayini ınuaınel('3c mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1313 5 - IV -1940

-ı814 Tevfik Erdoğdu. 
4024 vekili.

Çumra.

Tumra Adliyesi nıu- 
aıııolâtıııdan ve lıâ- 
kiminden şikâyet.

(Jumra adliyesi muameh'itnuhın ve hâkimin
den !;iikâyet etmektedir.

Adliye vekaletinden alınan eevabda: 
jVlü.'}tekinin usulen alınan iJ'adesinde isnada- 

lını madde halinde tayin etmediği ve sübut va
sıtalarını göstermediği eihetle tahkik i/ni ver
meğe mahal görülmediği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1314 5 - TV -1940

3446 llhami Bulgu. Milli Emlâk idare-
3623 Millî emlâk müdürü, sinde geçen hizmet 

Bursa. müddetinin maaşlı
hizmet müddetine 
ilâvesi.

Millî emlâk idaresinde geçen hizmet müd- 
<leM(M‘inin rnaaşlı hizmet müddetlerine ilâvesi ve 
1)U sayede u/anı yıllardan beri sebkeden Devlet 
lıizııu'ilefinden iktitaf edeceği semerelerden 
mahrum bırakılmamasını istemektedir.

Yeni bir kanun mevzuu olan hâdise hak
kında eneümenee bir karar ittihazına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1315 5 - IV -1940

5119 Muammer Uşaklı. 
5476 îzmir.

^Müruru zamana uğ
ramış olan vergi için 
hakkında ieraî taki
bat yapıldığından şi
kâyet.

Müruru zamana uğramış olan vergi için hak
kında tahsili emval kanunu hükümlerine göre 
ieraî takil)at ya])ildığıııdan v(> bu husustaki mü
racaatlarına oevab verilmemekte olduğundan 
şikâyet etmektedir:

Maliye vekâletinden alman eevabda: 
Mumaileyhin borcunun 1930 - 1933 seneleri 

bina vergisine aid olduğu ve 2656 numaralı ka
nun hükümlerine göre bunlardan 1930, 1931 se
nelerine aid vergi 1 - I - 1938 tarihinde 1932 se
nesi vergisi 31-V - 1938 ve 1933 yıb vergisi 
de 31 -V-1939 tarihinde müruru zaman haddi
ne baliğ olmakta ise de mezkûr vergilerin tah
sili için tahsili emval kanununun hükümlerine



Arzuhal verenle
rin ndı, sanı ve Arzuhal huhısası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oluj'(luk!nı-ı v(m-

tovfiknn istihsal olm ıaTi haciz kararile muma
ileyhin ııuıHai’ina 1937 soıi(\sin(lo filen haeiz ta t
bik 0(lilnu‘k sııretile jnürnrn zatnntırn katodil- 
di^i işarı mnhalliden iinlaşılarak keyfiyetin Ivn 
suretle müstediye tehligi 2 2 - V -1930 tarihinde 
İzmir ^Hİâyetine yazıldriiı l)iMirilmiştir.

Tfj düşünüldü :
TTükûıiK'tin 1ei»li '̂Mamesind(' ü'österilen se- 

behlore Ivanaaf edilm(>(li}i;i sui‘('tle ınürnnı /;ı- 
mandaıı dolayı FTâ in»* alaeaü'mm sukutuna dair 
mahkenıcl(M-dcn kaı*ai’ islihsni etınr'si ieab ede
ceğinden dilek ü/eı-in(‘ ('iıcümetıcc bir muaiDe- 
le ifasnıa inıkan olııındr'l'nuı k;ırai’ verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  10 —

1316 5 - I V -1940

(i50 (U^vdet Emen. Baremde vaziyetinin Muhasebe kâtiblerinin 193G ydı malî tefjkilâ-
(jgl Maliye muhasebe kâ- ^öz önüne alınması. tında n^raddvları mağduriyetin telâfisi için ye- 

tibi. ni baremde terfihlerinin nazarr itibare alın-
ITavza. masını isti'mektedir.

Kanun neşredilmii^ ve maaşat arasında teadül 
teğmin eflilmiş olmakla tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1317 5 -TV-1940

2G02 Raban. Usulsüz ve yok yere Memed namında bi'-i tiirafrndan işlenen bir
2798 İbrahimoğlu. mahkûm edildiğin- sirkat filinden dolayı l/mir ikinci asliye ceza

! Cezaevinde. den duruşmalarının mahkemesince malıkûııı (‘dildiğinden durnşma-
îzmir. tekrar yapılması. larmm tekrar yapılmasını istemektedir.

26-TIT-1937 tnrihli (*neümenin tezker('sine 
19 -V T -1939 da .\dliye vek;1letinden verilen 
cevabda;

Mezkûr fiilden dolayı mumaileyhin bir sene 
iki ay hapsine dair verilen kararın katileştiği 
ve Aaikarıda yazılı iddialarının serdetmek su- 
retile vuknbulan iadei muhakeme talebinin red- 
dedibniş olduğu İzmir C. Müddeiumumiliğinin 
işarına atfen bildirilmektedir.

311 sayılı karara tevfikan dileğin reddine 
kfirar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1318 5 - r v  -1940
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<
1899 ;
2008 Siird.

o t ı ı rd u k la i ' i  yc'i- 
Bph(;et Safaco^hı. Kendisini yaralayan

lar hakkında mahke
mece meni muhake
me kararına vaki iti
razı hakkında.

154
162

Şükrü ve ar.
Ksnaf cemiyeti büro 
meclisi başkam. 
Ankara.

Kazarç vergisi mat
rahı hakkındaki di
leğine dair.

2131
2245'

X. Muhtar Girgin. 
Avukat.
Bafra.

Bafra AdliyevSİ mua
melâtından sikâvet.

Kendi sini  y:ıı-jd;ıy;ııı AbdülUndirin  ref ikler i  
'l'nhir vt* Hamdi  lı;ıkl;ifindî! ı ı i f ihkemeee ver i l en  
meni nıuhi ikenıe kararııuı  i t iraz ey l e d i ğ i  halde  
şalisi  dava  ikame et ıuemiş  o lm as ından  do lay ı  

i t irazının t ed k ik  mevzun  o lun i iyaeağı  eevai) i le  
kar ş ı l a ş i ı ğ ı nd an  şikây<'l e tm ekted i r .

1 2 - X 1 - 1 9 3 ( )  tarihl i  encnimenin t ezkeres ine  
. \ d l i ye  vekâh' t indeı ı  \ e r i l e n  19 -  \ 'J - 1 9 3 9  t a 
rihl i  ceNabnamedi '  ee lb \'e t edk i k  o lunan  t a h 
k ikat  ev rak ına  nazaran  m u m ai l e yh in  b idaye-  
t eu  bu hususta bir arzuha l  v( ' rmediği  g ibi  ilk 
tahkikat  s ıras ında iüarb'si a l ın ırken  ijahsî hak  
ta l ebinde  bulunnuKİığı  anla.ş ı lmasına binaen  
tahkikat ı  yap an  Beşiri  8 ı ı lh hâk iminin  kanunen  
muahezes i  c ihe t ine  g i d i lm ed i ğ i  ve yap ı lan  m u 
amelenin  k a n u n  hü kü ml er i ne  uyu nn  o ld u ğu  b i l 
d i r i lmektedi r .

(‘\ f ikan m a h k e m e y e  aid 
dileğin rc'ddinc' karar  ve-

• !11 sa yd ı  karara  
(»lan m<‘vzu hakkında  
rildi.

Karar \ o .  Karar tarihi

Kazanr  veruis i  n ıa l rahının ^;!yrisat‘i irada  
i s l inad e l l i rü ınes i  hak ik î  k a /a ne ı  i f ade edeııd-  
yeeeğindeiı t icaret ,  sanayi  \ e iıu'slek erbabının  
s ını f l ara  taksimih» her mükdhd' in  mens ı ıb  o ld u 
ğu s ını f ın  matrah  i t t iha / ı  -.Leiıfaati hâz ineye  
daha uyı^un o la cağ ın da n  bu s ekl in  ta tbiki  i s l e n 
mekted ir .

Knc i imence  tayini  nı ı ıaınçleye mahal  o lm a 
d ığına k;;rar V(>ri1di.

Karar No. Karar tarihi

r>- IV - 1940

l îafra hukuk  tı,'ikimi .M. BİUmi ile icra ıne- 
murıı  Osman  Çak ır  \-e müdd( ‘ium umî  \ 'ekil i  nmlı- 
keme ba.şkâtibi Samin in  usul  ve k a nu na  m u 
hal i f  fiil \ ( ‘ harek«'t lerinden ş ik ây e t  (Mİilmek- 
tedir.

! 8 - \ i - 1 9 ; ^ ( i  da en cü m e n de n  yaz ı l an  t e z k e 
reye .  .Vdiiye \ekâicMinden ‘2 U - \ ’ 1 -I9 ;{9  tarihl i  
te zkere  ile a l m a n  cevabda ;

Ş i k â y e t  ed i l en  nıevad î ı akk ında müf e t t i ş  
(.'emil T ü ze m en  ile maha lü  c<‘/,a hâkimi  Muhit -
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Enciinıen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

> tin taraflarından yapılan tahkikat evmkma 
nazaran M. liilen ile Osman Çakıi'a isnad oln- 
nan hıısusattan dolayı lıaklarında nınarnole ta- 
3nnine luahal görüluıediği vo müddciumumî ve- 

i  kili mahkeme başkâtibi lıakkındaki ilıbaratnıa 
ji:elinee bu cihet mumaileyhin müdıleiumtınıilik 

I sıfatı ve vazifesile alâkalı buUnunadığından
i  bunların da vekâlet('e tedkikinc mahal ‘görüle

mediği bildirilmiştir.
I İş düşünüldü: Encütııence yai)ila(‘ak )iıuame-

le olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1321 5 -IV - 1940

5281 Sezai Jîankacı.
5659 Semerkand malıalle- 

sinde No. 2.
Eski Zonguldak vez-

I nedan.
Bolu.

'rekaüdiüğünün ya
pılması.

(verek Ziraat bankasında ve j?erek diğer dai
relerde Diesbuk 28 senelik hizmeti dolayısile 
hakkıiKİa tekaüdiük muamelesinin latbikını is
temektedir.

Ticaret vekâletinden ahnan tezkerede:
Bankanm tekaüd sandığı nizamnamesinin 

24 ncü maddesine göre:
1 - Hizmet müddeti 30 seneyi dolduranlar,
2 - Hizmeti yirmi yıldan fazla olup altmış 

yaşını geçmiş olanlar,
3 - Otuz sene hizmeti olup malulen ayrılmış 

bulunanlar,
Tekaüd hakkından istifade edebilip mumai

leyhin ise bankadan ayrıldığı tarihte 53 yaşında 
bulundğun gibi hizmet müddeti de 27 sene ola
rak hesablandığı cihetle kendisine tekaüd maaşı 
tahsisine imkân görülemediği, ancak gözlerin
den maluliyetini iddia etmekte olma sile bu ma- 
lûliyetin başlangıcı ile bilhassa vazifeden ayrıl
dığı mayıs 1939 tarihinde mevcnd olup olmadığı
mı! tedkikine lüzum görülerek mutahassıs dok
toru mevcud olan bir hastanede muayenesinin 
icrasile formülüne uygun bir şekilde istihsal 
edilecek raporun da Bolu şubesine yazıldığı ve 
binaenaleyh tebeyyün edecek derece ve nıahl- 
liyet esbabına göre vaziyetin yeniden tedkik 
ve icab eden muamelenin ifasına tevessül oluna
cağı bildirilmiştir.

İşin icabı düşünüldü:
Müstedi ile banka arasında sebkeden hizmet 

müddetine ve tahassül eden sıhhî vaziyete göre



1 3  A r z u h a l  v e r e n l e -  
g  j |  r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

^  o t u r d u k l a r ı  y e r

-  lâ  -

tekaiuii i i lv i u ı k k n ı u ı  kabul  v eya  a<-k'.mi k a b u lü 
ne rnüUMİaii' lalı;i(i<ius eden  luıkı ıkî  ih l i lAfm ti'd- 
kik men'ü .  k a z a î  s a l â h i y e t i  l ı a i z  ı ı ı e r c i l e r d t ' U  

oldı ı ; .VUndaı ı  eiR'üiııeı ı iui izee bu luevzu üzeri ı ıe  
kaı  ar il t ih;ı;'.uiii iınkîiıı oinıadı^;,ııın karar  veri ldi .

Karar No. Karar larihi

1322 5 - IV - 194U

4195 Seniha Kuzum.
4421 ^lü Kuzum, ka

rısı.
riı* Ömer mahalle
sinden.
Koham Ereğlisi.

E,şiıüu ır«evkufiyeti
nin Jiu'u.ieıı uzatıl
dığından şikâyet.

Kocası Çmııra hususî muiıasebe memuru Ari
fin 1GU9 numaralı kanuna tevfikjuı Konyada 
mevku.fen yapılan durui;iması sırasında suy müd
deiumumilik tarafından ilımal olarak tavsif edil
miş iken mahkenıe fuzuli tahkikatı uzatarak 15 
ay mevkufiyetine sebebiyet verildiği gibi girif
tar olduğu verem hastalığından dolayı tahliyesi 
hakkında etibba tarafından verilen rapor dn 
nazarı ehemmiyete alınmayarak birmetiee koca
sının hastanede ölümüne sebebiyet verildiğinden 
bahsile gereken tedkikatın yapılmasnıı istemek
tedir.

Adliye vekâletinden ahnan cevabda :
Müddeiumumi tarafından hâdise ihmal ola

rak tavsif edilmiş ise de mahkemece su(̂ ,un vas
fının tayini tedkikatın tevsiine mütevakkif gö
rülerek dumşmaya devam olunmuş ve keyfiye
tin 1609 numaralı kanunun hükümlerine tevfi
kan C. Başmüddeiumumiliğine bildiı-ilmesine ka
rar verilmiş vo zimmetinde görülen paralan te
diye ettiğine dair evinde makbuzlar bulunduğu
na dair su^'lunun serdettiği müdafaaların tahkik 
zarureti mahkemenin uzamasına sebebiyet verdiği 
gibi vereme müptelâ olduğuna dair sebkeden id
diayı müeyyid raporlar üzerine suçlunun hasta
neye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve has
talık tevkif kararının refi için bir sebeb teşkil 
edemeyeceği cihetle bu husustaki talebinin reddi
ne dair verilen karar da usule aykırı bir cilıet bu
lunmamış ve keyfiyetin bu dairede müştekiye teb
liğ edilmiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Muhakeme safahatına taallûk 
eden hâdise hakkında Encümence karar ittihazı
na ınalud olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1323 5 - IV - 1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ayşe vp ondukları. 
JİKİıro^Mjllanndan. 
Tfasano^lu Şehid
11 üseyiiı karısı, 
Bngıırviraıı köj’ün- 
<len.
ÇaTikın,

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maaş baü'lnınıuısı.

Abdullah Erdinç ve Muvazene, buhran,
ar. tayyare ve kazanç
Hususî muhasebe baş vergilerile mükellef
kâtibi emekli. tutulmamaları hak-
Tokad. kında.

Hîirbi uımiDiido ATialartalai’da jjelıid olan ko
casından kendisine \c (yx‘uk]arina maaş ha^lan- 
masnn istemektedir.

M. jVI. vekâletin(i(Mi ıi'eU'n ('eva])da :
Şehidin eşi Ayşeyc* n’aaş tahsis e(lih‘f(‘k 

kuruştan 10 seneiiy-i 111 lira (iO kuruş islilıkak 
evrakının Muntazam l)or<;lara u(tn<lerihli»-i ])il- 
d irilmektedir, 

tş düşünüldü:
Müstediye istihkalsi <»<h‘inHİş \'e ('oeukhınnın 

iıalen reşid olmasına nazaran maaş istihkakları 
l'arzedileme/.se de şaha(h't larihinden istihkak
ları varsa kendileri bi/./.al nıiiraeaal edebih'eek- 
lerinden encümenee muaıiK'le ifasına mahal ol
madıkına karar verildi.

Karar ıNo. Karar Tarihi

1324 5 - IV - 1940

Hususî muhasebe menuırhıklarından müte- 
kaid olup dij^er memurlar uibi muvazene, buh
ran ve tayyare ve kazam; ver^ihM'ile mükellrf 
tutulmamalarını istemektekirler.

Tayini muameleye mahal olmadıkına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1825 T) - IV - 1940

4900 liaif Çetin ve ar.
5250 KemahlI köyü namı

na.
(rördes.

İhbar ederek llazi- , tlıbarları üzerine Hâzineyi' aid kalan arazi- 
neye kazandu’dıkları uin muhtaç olmak itibarih* kc'ndiU'i'ine veril- 
arazinin kendilerine meşini istemektedirler.
verilmesi. Dilek hakkında alâkadar mer(*ilere müra

caat edilmek ieab (-dip (Mieümenimizee bu uibi 
mevzular üzerinde mııanıeh' tayinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1326 5 - IV - 1940

1887 i Memed Çankırlı. 
1995 Mermi fabrikası iş

çilerinden.
Kırıkkale,

Muhtardan şikâyet. Bekçi parasını bahane ederek yolmnı kesen 
Knnkkale muhtarının silâhlı bir arkadaşile ken
disini dövdüğünden ve i)aralarını aldığından 
şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta muhtar hakkında lüzu
mu muhakeme kararı verilerek evrakının malı-
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Arzuhal verenle-
g jg rin  adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Enciiroen kararı ve ne sebebden verildiği 
^ oturdukları ver

kemeye j;örulerildij:>i aıılaşılınakin eıuiümence 
yiipılcicnk ınuanieîe olnıaclığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1:̂ 27 T) - I V -1940

2922 İfaındi Dural. Muhtar hakkında ve- Kavakden* nahiyesi uıulılarıuııı suiistiıua-
‘U)7I Kavakder(‘ Jiahiyesi i'ilen ineni nmhake- lâl \e  ziınınel ve ihtilas ^ihi suelarmı delillerile 

merkez köyünden. me kararından şikâ- ilıbar < yh'nıesine raf>nuMi ıııiiddeinnuuııî ve sor- 
M.uğla. yet. fziı hfıkiminin himayesine mazhar olan nnunai-

leyh hakkında v<M-ilen meni nnıhakeıne kararın
dan şikâyet elıiK'ktedir.

Adliye vekâh'tinin cevabında :
I'Mlhakikü verilen meni mulıakeuıe kararının 

yolsuzluğu görülerek yazılı emirle bozulduğu 
ve müddeiumnmî ve sory-u hâkimine bundan 
b()yle dikkatli haı-eket e>lemeleri lüzumunun 
tebliğ kılındığı bildirilmekledir.

İş düşünüldü:
Müstedinın ihbaratnıın vekâleti aidesinee 

nazara alınnrak ı>-ereğine levessül edildiği anla
şılmakla y;ıpıla('ak muamele kalmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1328 5 - IV -1940

5fil Memed Kepezi i.
5gg Eski Salihli kadısı. 

Veni yazıevi. 
Beypazarı.

Avukatlık ruhsatna- 
mesi verilmediğin
den şikâyet.

A'.ukatlık evsnfrm haiz olmasına, vaktile 15 
seney<‘ mahkûmiyetine daii‘ A'erilen kararın af
fedilmesine r;ığmen bu hnlin sııi şölıret addile 
ruhsiituîîme verilmemesinden şikâyet etmekte
dir.

Yapılan tahkikatta: Adliye vekâletinden 
hakkında tatbik edilen muameleye kani olma
yan müstedinin Devlet şurasında açtığı dava 
reddedilmiş olduğu anlaşılm;d<la SOH sayıh Tî. 
M. Meclisi kararı mucibiiKM' dilrğin tedkikına 
imkân oimndığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1329 5 - IV -1940

416 Fahri Çambel.
428 Ankara belediyesi 

muhtarlık işlerinde 
memıır.
Ankara.

Evinde bulunmadığı 
sırada eşyasmın ha
ciz edildiğinden şi
kâyet.

Mâliyeye olan borcunun müruru zamana uğ
ramaması için evinde bulunmadığı sırada san
dalye ve karyola örtüsü ve müstamel paltosu
nun haczedilmek suretile yapılan yolsuz mua
meleden fjikâyet edilmektedir.
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Maliye vekâletinin cevabında, verginin mü- 
ı-ııvu zamana uğraması varid olmadığmcian ve 
y;Hilışhkla alman paltonun iade kılındığından 
ve Jıaezedilen eşya satılarak borca ınaJısub kı
lındığından bahsedilmektedir.

Tatbik edilen muamelede yolsuzluk j^örülme- 
diğinden tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

r ) - iv - in 4 0

312
390

Hilmi İstanbullu. Kilisenin tekrar mü- Emvali mctrukedoTi bir kilisenin arttırmağa 
Herzede manifatura- zaj'edeye konulması. ]\onul;u‘aı>ı söylcniU'rc'k depozito ak(;esi yalır- 
cı. 'iiıs ise de aradan vakit Ke(;tikten sonra kilise-
Oerze. nin belediyeye verilmiş ve depozito akçelerinin

lizuTi müddet veznede kalmasına scl)ebiyet ve
rilmiş olduğundan alâkadar memurların teczi
yesini ve kilisenin müzayedeye konmasını iste
mektedir.

Yapılan tahkilvatta: kilisenin takdiri })edelle 
belediyeyo verildiği \o  istirdadı ile mıizayed(‘y(' 
konıdîiıasına ind<ân olmadığı aıdaşdmıştı»’.

iş düşünüldü:
l^epozito akçesini vezn<'d(‘n istirdad edebi1(‘- 

cek olan müstedinin uzun müddet parasını ora
da bırakması Ivcndi riza yv iiıtiyarına delâlet 
('tmekte olduğundan tayini nıuameb'ye mahal 
obnadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1331 5-TV-]94v)

5105 M. öğüt. istimlâk ve tevzi iş-
5462 Acıpayam. lerinin biran evvel

Relevi köyü muhtarı, ikmali.

1605 numaralı istimlâk kanunu mucibince is
timlâk edilen Karaman nahiyesine bağlı Belevi. 
Kalmkoz, Karaman ve Deyine çiftliklerinin 1930 
senesinde halka t(‘vzi işlerinde yapılan yolsuzluk
lar üzeı-iıie vaki şikâyı't nazarı itilıare alınarak 
Devlet şîırasınea tevziai l;.ırarı feshedilmiş fakat 
yapılan sürekli müracaatlaı- şemci'(‘siz kalmış ol
duğundan istimlâk ve tevzi işlerinin bir an (‘vvel 
ikmali i<;in ieab rdenlere emir verilmesi isten
mektedir.

Sıhiıat ve İçtimaî muavenet vekâletindt'n a lı
nan eevabda :

Dilekçede gösterilen çiftliklere aid istimlâk
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Aı-zuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

' işleri hakkında Denizli vilâyetile muhabere edil
mekte ve taleb üzerine evrak Maliye vekâletine 
gönderilmiş ve istimlâk muamelesi henüz tekâmül 
ettirilmemiş olduğundan şimdilik dilekçe üzerine 
bir muamele yapmak imkânı bulunamamış, bu
nunla beraber istimlâk muamelesinin tekemmü
lünde müstedi Belevi köyü muhtarının da dile
ğinin nazarı itibare alınması Denizli vilâyeti
ne tebliğ edildiği bildirilmiştir, 

îş düşünüldü :
Bu muam.ele üzerine alâkadar vekâletlerin 

meşgul olduğu anlaşılmakta olub hitamında arzu- 
lıal sahibi Belevi köyünün de dileği nazarı dikkate 
alınacağı sarahaten bildirilmekte olduğuna göre 
encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1332 5 - IV - 1940

59
62

Memed Rifat öktem. 
Emekli yüzbaşı. 
Nadir S. No. 29 
Karşıyaka - İzmir.

Tekaüd maaşının ı Heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriyesi ve 
tekrai’ talısisi. tekaüdiük maaşı kesilmiş ve af kanunile memle

kete dönmüş ise de maaşının tahsisi hakkındaki 
dileğinin henüz isaf edilmediğinden şikâyet et
mektedir.

M ilî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Dileğin isafı mümkün olmadığı bildirilmek

tedir.
I Kanuna muhalif bir muamele tatbik edile- 
 ̂ m ediğinden Encümence j^apılacak muamele ol

madığına karar verildi.
! Karar No. PCarar tarihi

1333 5 - IV - 1940

805
84Ö'

Haşan özdemir. 
Ileeeboğlu. 
ülubeyler köyünde. 
Burhaniye.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Harbi umumide Amman cephesinde sağ ba- 
cağındaıı yaralanarak esir olmuş, Mısırda has
tanede tedavisine l>aşlanmış ise de yarası iyi 
(»İmadan İzmire gönderilmiş ve askerî hastane
sinde tedavid<! iken İzmırin iijfîali üzerine mem
leketine sevkedilmif} ve l)innetiee bacağından 
sakat knlüiış ulduğuııdan tekaüd maaşı bağlan
masını istemektedir.

Millî Müdafaa v e k â l e t in<len gelen cevabda: 
Müstedinin malûliyeti hakkında ne bir ra

por ve ne de bir kayid bulunmadığından 1004
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! numaralı Mcclis karan ıııııcibiiıct' bir nuıanıc- 
' le yapılanııyaeağı bildirilmektedir.
' Tş düşünüldü:

JHükûmet(je müstedi hakkında luüsbel biı- 
muamele yapılamadığıluı y;öre ))una kani olmı- 
yan müstedinin dileği üzerine kazaî mercilerde 
tedkikat ierası eai/ (»lup encümence bir mua- 

‘ mele ifasına irnkâtı ohııadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

641
6 ^

Saadet Akman. , Eşinin kesilen teka- 
Merhum Osman Ri- üd maaşının kendi- 
fat Pş. eşi, ' sine tahsisi.
Veldeğiı-meni kahve 
S. No. 13
Kadıköy - tstanbul.

57S ]\femed Suhubî Akın 
6Ö5~ ve ar.

Kolonya iş(*ileri. 
îstanhnl.

İnhisarlar idaresince 
kolonya imal edile
rek piyasada satıl
dığından şikâyet.

1334 5 - TV - 1940

Bursa Heyeti mahsusasınea tekaüd maafji 
kesilen kocasının vukuu vefatına nu'bni kendi
si muhtaç bir halde bulunduğundan tekaüd 
nıaaşının kendisine tahsisini istemektedir.^ 

Millî Müdafaa vekâletinden j;elen cevabda: 
Dileğin yerine i^etirilmesine kanuunî imkân 

olmadığı fribi evvelce Gl. Osman Rifatın talebi 
üzerine encümence 13 mart 1933 tarih ve 429 
numaralı kararla bu mevzuun halledilmifj oldu
ğu bildirilmektedir, 

tş düşünüldü:
K(K',asının ayni mevzu üzerinde evvelce seb- 

keden dileği encümence reddedilmesine rağmen 
bu defa müstedi karısının ayni mevzu üzerinde
ki dileğinin dinlenmesine kanunî mesağ olma
dığından bu dileğin de reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1335 5 - IV -1940

tnhisar idaresinin kolonya imal edib piyasa
ya arzetmesi bu işle meşgul olan tüccar ve sa
natkârların işlerine mâni olduğundan şikâyet 
edilmektedir.

(rümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında: 
ispirto fiatlarının indirilmesine rağmen hal

ka sıhhî ve ucuz kolonya imal etmeyen ve bu 
sayede halk zararına daha fazla kâr etmek he
vesine düşen bazı âmillerin gayi'i meşru hare
ketlerini önlemek ve onları makul ve mutedil ti
carete imale eylemek için İnhisar idaresinin sıh
hi kolonyaları piyasaya çıkarılmış olduğu bildi- 
rilmekedir.

İş düşünüldü :



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

Hükümet tarafından halkın menfaati için 
ihtiyar olunan hareket kanuna muhalif olmadı
ğından dileğin ademi kabulüne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

538 Mustfı 
564

daire
Suruç

fa Üıkı. 
Maliye 2 ncı 
tahsild.an.

Açık maaşlarının ve- 
rflmesi.

1336 f) - IV -1940

lîir kısım .su< l̂ardan mahkûm olmuş ise de 
tecil edilmiş ve bir kısnn su(^lar da at' kanunile 
ortadan kalkmış olduğundan açıkta kaldığı 
müddetlerin maaşını serilmesini istemektedif. 

Maliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin bu mevzu üzerinde i^ûrayi dev

lette Hazine aleyhindi; açtığı davanın redde
dildiği bildirilmiştir.

803 sayılı karara tevfikan salahiyetli ka- 
zaî merei1erc<> dilek hakkında karar verilmiş 
olmakla encümence tekrar karar ittihazına 
mahal olmadığına karar \erildi.

Karar No. Karar tarihi

r, - rv -1940

219 H. Hüsnü Vavuzte- 
W  kin.

Afrikahan No. 33. 
Beyoğlu - İstanbul.

Temellük ettiği ala
cağı H.

A\'ukatlık kanununun meriyetinden evvel 
temellük ('ttiği bir alacağı İstanbul İcra dai
resinden takib etmekte iken bu kanunun 50 n<*i 
madd<‘sinden bahsile takibin evvelki alacaklı 
veya vekili tarafından icrası lâzımj'eldiğinden 
ve o /amana kadar bir gûna muamele yapıla- 
mıyacağı hakkında karar verilmek suretile işi 
İçilir edilmiş ve mezkûr madde hükmünün ma
kabline teşmil (vlildiğinden şikâyet edilmek
tedir.

İş düşünüldü:
Adlî mercilerce karara bağlanan dilek hak

kında mevzu kanun usullerine ıröre kanun yol
larına müracaat icab ederk(»n mesele hakkında 
ayrıca I>üyük Millet Meclisine müracaatle ka
rar istihsaline çalışmakta isabet olmadığın
dan «lileğin ademi kabulüne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1338 5 - IV  -1940
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545
571

620
650

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Nezihe Kaçi. 
Acıbadem Gl. Esad 
köşkünde.
Kadıköy - İstanbul.

Kadir Boz.
Bo/.anoğullarmdan.
Mustafaoplu.
Ilai’b malûlü. 
Kızılsin köyünden. 
İlgaz.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Eşi hakkında verilen 
vatandaşlıktan ıskat 
kararının kaldırıl
ması hakkında.

Maluliyet
rilmesi.

maaşı ve-

3174 JMenied Daloğlu. 
334T! Alioğlu.

' Karabaş Hacı Mimi 
Lüleciler S. No. 2 
İstanbul - Tophane.

Malûüyet maaşı bağ
lanması.

Kocası hakkında verilen vatandaf?lıktan ıs
kat karfirıııııı kaldırılarak }qırda (Hmınosine 
müsaade odilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
1041 numaralı kanuna tevfikan zevci hak- 

kındaki vatandaşlıktan ıskat kararnıın İcra Ve
killeri Heyetinin 19- I X -1939 da 2/11987 nu
maralı kararile kaldırıldığı bildiril inektedir.

Dilek yerine getirildiğinden ittihazı karara 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1339 5 - IV -1940

Büyük harbde Humus cephesinde kolunu 
kaybettiğinden malulen tekaüd odilmesini iste
mektedir.

M. M. vekâletinden gelen cevabda;
Müstedinin ilk tedavi edildiği hastane kaydi 

olmadığı gibi şubesinden çıkarılan künyesinde 
dahi sakat olduğuna dair bir kayid bulunmadı
ğından 1004 numaralı Büyük Millet Meclisinin 
kararına tevfikan maaş tahsisine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Hükümetçe isaf edilmemiş dileğin tedkikı ve 

karara raptı doğrudan doğruya kazaî mercile
re aid bulunduğundan encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1340 5 - IV -1940

İstiklâl harbinde sakat kaldığından malulen 
tekaüdiüğünü istemektedir.

M. M, vekâletinden gelen cevabda: 
Müstedinin Gümüşsujaı askerî hastanesinde 

yapılan muayenesini havi raporun 551 sayılı 
kanundaki emraz cedvelindeki hastalıklara te
vafuk etmediği anlaşıldığından dileğinin yeri
ne getirilemediği bildirilmektedir.

Hakkında yapılan muameleye kani olmadığı 
surette kazaî mercilerde tedkik edilebileceği bu 
dilek hakkında encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
1341 5 - I V - 1940
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412
434

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hanife Akın, 
îsraet Pş. caddesinde 
No, 50 Drama mu
hacirlerinden. 
Pendik - İstanbul.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

îskânının teğmini.

4100
^ 3

Vahab Gümüş. 
Katrancılar çarşısın
da bakkal Memed 
yanında.
Kayseri.

Belediye
şikâyet.

Reisinden

Dramada bıraktığı emvalinin 4 000 lira değe
rinde olmasına rağmen burada iskân edilme
miş olduğundan şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
gelen cevabda:

Müstedinin Kocaeli vilâyetinde Aslanbey 
köyünde ev yeri ve toprak verilmek suretile is
kân edilmiş ise de mahalli mürettebine gitmedi
ğinden ve yerini terkettiğinden ikinci defa ola
rak iskânına imkân görülmediği bildirilmekte
dir.

Tatbik edilen muameleye kani olmadığı su
rette alâkadar makam aleyhine İdarî dava aç
mak suretile hakkım takib etmesi iktiza eder
ken bu kanunî yolu müstedinin ihmal eylediği 
anlaşıldığından tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tariiıi

1342 5 - IV -1940

»Sahte terhis vesikası taijiyaıı Belediye reisi 
Memed (W,,vürek hakkında şikâyet edilmekte
dir.

M. M. vekâletinin cevabında:
İhbar üzerine kolordu mahkemesince yapılan 

duruşmada Memed özyüreğin beraatine karar 
verildiği bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tariiıi

1343 5 - IV - 1940

4477 Muammer Akal. Bur.Ha jNskeri rüşdi- 
İİ723 Haydarpaşa polis ko- yesinde okuduğun- 

mlserliğinde 277 No. dan tasdiknamesinin 
lu polis memuru. verilmesi.
İstanbul.

1336 da Bursa x\skerî rüştiyesinde tahsilde 
iken Istanbula sılaya gitmiş ve bir daha mekte
be avdet edememiş olduğundan tasdikname veril
mesini istemektedir.

İşgal esnasında Bursa askerî rüşdiye mektebi
nin kuyudatı ziyaa uğradığından müstedinin mek
tebe girdiği ve çıktrğı tarihler de malûm olmadığı 
ve bu sebebten tasdikname verilmediği bildiril
mektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

1344 5 - IV -1940
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I*
422
445

Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdukları yer 

M. Neşet Bıkmaz. 
Emekli piyade l)in- 
haşılarmdan.
Maden mahallesi uıa- 
tlenci S.
Sarıyer - İstanbul.

Arzuhal lıulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3098 Mustafa Erim. Harb malûlü mua-
____________1

3260 Mütekaid yüzbaşı melesine tâbi tutul- 
Kozluk mahallesi Sa- ması, 
ray yokuşu No. 7 

I İzmit.

3465 i Abdülkerim.
3645 İbrahimoğlu.

Hükümet civarında 
Berber İsmail vası- 
tasile.

; Menemen.

Tahsis edilen malu
liyet maaşının yara
landığı tarihden iti
baren verilmesi.

Kesilen tekaüd ma
aşının af kanunu mu
cibince yeniden tah
sisi.

Kesilen tekaüd maaşının af kanunu mucibince 
yeniden tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda ;
Trabzon askerî sevkiyatındaki suiistimalinden 

ve ecnebi memlekete kaçmasından dolayı hakkın
da kanunî takibat icrası ve bir daha hizmeti Dev
lette istihdam edilmemek üzere nisbeti askeriye- 
sinin katı muamelesi tasdiki âliye iktiran eylemiş 
olan mumaileyhin tekaüd maaşının yeniden veril
mesine kanunî mevzuat müsaid olmadığı bildiril
mektedir.

Netice : Meri kanunlara göre yerine getiril
mesine imkân olmayan dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1345 5 - IV - 1940

Beşinci dereceden vazife malûlü muamelesi 
görmüş ise de hastalığı harb zamanında oldu
ğundan har!) malûlü muamelesine tâbi tutul
masını istemektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda :
Müstedinin 1326 ve 1332 tarihlerinde hasta

lık geçirdiğine dair dosyasında bir kayid olma
dığı ve 1335 senesinde levazun ikinci şubesin
de memur iken aldığı rapoi’da marazı intaniden 
mütevellid kalb hastalığı sebebile l)eşinci deı e- 
ceden tekaüd edüdiğinden 191 numaralı tefsir 
haricinde kaldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol

madığı surette kazaî m e ıc il ere müracaat etmesi 
iktiza ederken bu kanunî yolu ihmal eylediği 
anlaşılmakla Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1346 5 - I V -1940

Çanakkale harbinde yaralanarak malûl kal
dığından kendisine tahsis edilen malûl maaşı- 
mn yaralandığı tarihten itibaren verilmesini is
temektedir.

M. M. Vekâletinden gelen cevabda :
6 haziran 1332 den itibaren kendisine tahsiş
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oe Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve A m ıh a l hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer  

! edilen 75 kuruş malûl ma aşının kuyudata naza- 
l an 1337 senesine kadar verildiği ve Manisanın 
istirdadı tarihinden 1933 taınhino kadar müra
caat etmediğinden 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 61 nci maddesine tevfikan kesildiği, bu 
kadar müddet müracaat etıııemesini mazerete 
istiıUKİ ettirmediği ve 19;!:> de ıııüracanli üze
rine maaşı iadeten tahsis kılınıb l)aşkaea mua
mele yapılmasına imkân olmathğı bildirilmekte
dir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1347 5 - IV -1940

3678
3882

Receb ve ar. 
Hekiroğlu.
Tepecik, Yiğitler ma
hallesi sakinlerinden 
Haraç çıkmaz sokak 
No. 11 
îzrair.

Halî arazide kurduk
ları evler hakkında.

3384 Hüse^yin tleri. 
3556* Berber. 

Antalya.

Yakacak ihtiyacının 
teğmini.

Haİî bir mahalde Hâzineye aid arsa üzerine 
hüsnü niyetle kurdukları evlerin yıkılmamasını 
ve arsaların meccanen namlarına temlik kılın
ması veya muhammen kıymetlerinin taksitle 
ödenmesini istemektedirler.

Encümeni alâkadar eden bir mevzu olmadı
ğından tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1348 5 - IV -1940

Antalyada halkın yakacak ihtiyacı teğmin 
edilemediği, (tdnınııı kilosu üç ve kömürün se
kiz kuruca satılıp onun da bulunamadığı bildi
rilmektedir.

22-X I - ]  937 de Ziraat vekâletine gönderi
len telgrafa 14-V I - 1939 tarihinde alman ce
vabî tezkerede : Mahallî piyasada odunun faz- 
lasile mevcud olarak kilosunun azamî otuz pa
raya satılmakta olduğu ve köylülerin pazara da
ha ziyade odun getirerek kömür l)innisbe az 
geldiğinden kilosunun besj kuruşa satıldığı ve 
son zamanlarda çokça kömür ormanı ihale edil
diğinden kömür fiatlerinin b<'ş kuruştan da aşa
ğı düşeceği bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olınadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1349 5 - I V -1940
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5164
5532

Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
o tu r dukları yer
Haşim Ataman.
Urla Özbek köyü baş
öğretmeni, 
îzmir.

Arzuhal hulâsası ı Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

4424 Mustafa Sözer. 
4 6 ^  tsmailoğlu.

Dinclebol köyü
kmdan.
Ermenak.

4657

hal-

Mahrukatsızlıkdan 
ve davarlarına otlak 
yeri gösterilmediğin
den şikâyet.

4986
Ari»-
Hoea Ahmed mahal
lesinde.
ölü Şehmunoğlu. 
Diyarbakır.

Malûlen tekaüd edil
mesi.

Kıdem verilmediğin
den şikâyet.

Kıdem verilmediğinden şikâyet etmektedir.
Ledelmnhabere Maarif vekâletinden alman 

eevabda:
Hu öğretmenin, doldurduğu kıdem )iıüddeti 

içinde işine fasıla vermesinden ve bu fasılanın 
müddeti 1936 - 1937 yıllarında doldurmamasın
dan dolajT Şûrayi devlet kararına göre adı ge
ren yılların kıdem eedvellerile aylığının arttı- 
rılmadığı fakat sonradan bu fasılayı J938 yı
lında doldurduğu nazarı ıtibare alınarak hu 
yılın kıdem eedvellerile bir derece yukarılatıl- 
dığı, bu itibarla hakkında yapılacak başka bir 
muamele olmadığı bildirilmiştir.

Vekaletçe hakkında tatbik edilen muamele
ye kani bulunmadığı surette kazaî yollara mü
racaat etmesi ieab edeceğinden encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1350 5 - I V -1940

Mahrukatsızlığa mahkûm edildiklerinden ve 
tapulu arazilerindeki enkaz ve fidanlıklardan ça
lılıkları bile toplamağa müsaade edilmediğinden 
ve davarlarına otlak yeri gösterilmediğinden şi
kâyet edilmektedir.

Ledelmuhabere Ziraat vekâletinden gelen ce- 
vabda : Mahallinden alınan cevab ve tahkikat ev
rakına nazaran müstedinin şikâyetinden evvel 
odun ve otlak için izin kağıdlarınm verilmiş ve 
bu suretle köy ihtiyacının tamamen teğmin edil
miş olduğu anlaşıldığı ve maahaza hal böyle iken 
müstedilerin şikâyette bulunmaları esbabının ted- 
kikile gereğinin ifası ve ihtiyacatm vaktinde kar
şılanması lüzumunun tekiden mahalline tebliğ 
L'dilmiş olduğu bildirilmiştir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1351 5 - IV - 1940

1329 senesinde İbnisuudla yapılan müsademe
de aldığı yara neticesinde sol gözünden sakat kal
dığından malûlen tekaüdiüğünü taleb etmekt(‘dir. 

M. M. vekâletinden gelen eevabda :
N'aka zamanına aid tedavi rai)üru ve hastano
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encüıne]i kaı aı ı ve ııe sebebden verildiği

kaydi bulunmadığından Büyük Millet Meclisinin 
1004 numaralı kararına göre kendisine maaş tah
sisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Hakkında kanuna muhalif bir muamele tat- 
! bik edilmediğinden dileğinin encümence yerine 

getirilmesine imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5234 Refet Temeltaş.
5 ^ 9  fabrikası doku-

I rııa ustası.
M. 1535.
Kayseri.

259 Mus<: ıf ı  Kazan ve ar. 
272 Esıi}'.<! mümessili.

Saf ranbolu.

1352 5 - IV -1940

Köy eğitin en kursu
nun Pırarbaşı kaza
sına nakli.

Kayseri Pazarören köy eğitmem yetiştirme 
kursunun Pazarörenden Pınarbaşı kazasma nakli 
vo eğitmen kursu için inî̂ a edilecek binaların bu 

I kaza merkezinde yaptırılması istenmektedir. 
Maarif vekâletinden alınan cevabda:
3238 numaralı kanunun ikinci maddesi mu

cibince kursların ?iraate oivoıijşli yerlerde 
ması gerekli olmasile bu cihet göz önünde tutu
larak Kayseri kursunun ziraat işlerine en elve
rişli bir yer olan Pazarörende açılması karar
laştırıldığı, bu itibarla eğitmen kursunun, kurs 
faaliyetine elverişli olmayan Pmarbaş' kazasma 
nakline ve yeniden inşa edilecek biiıalarm bu 
kaza merkezinde yaptırılmasına İmkân bulun
madığı bildirilmiştir.

Kncinnence yapılacak m(’”,n.el(̂  u’madığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1353 5-IV -1940

Odun '-. e kömür ihti
yarlan H.

Odun ve kömür tedarik edememekte ve işle
rini yapamamakta olduklarından bahsile bir ça
re bulunmasını istemektedirler.

19- X I - 1937 de Ziraat vekâletine gönde
rilen istidaya 14 - VI -1939 tarihinde alman ce
vabda :

Mahallinin işarma atfen Zafranbolu odun ih- 
tiyacmm o tarihte kırk bin kentar olarak tesbit 
edilip buna karşı orman keşifleri ihzar vo izin 
kâğıdlan ita edilmiş olduğu ve kanunun yeni 
tatbikî anında mahrukat istihsal işleri, köylüle
rin yeni kanun karşısında mütereddid kalftıala- 
rmdan dolayı kısmen teahhura uğramış ise de 
halen müzayaka mevcud olmadığı işar kılın
mıştır.
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Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3262
3432

Kâzmı Esad Devrim. 
Profesör. Diş tabib- 
leri reisi.
Çağaloğlu - İstanbul.

4437
4677

Ahm<îd Enki. 
Süleymaniye Sanbe- 
yazıd camii S. No. 4. 
îstanbnl.

Kefalet aidatmm 
kendisine iadesi.

Yeni orman kanununun ilk tatbikatındaki 
tereddüdlerden dolayı halk ihtiyacının teahhura 
u^rîîdifîi kabul (‘clibnokte vo hnlcn müzayaka 
olmadığı bildirilmekte olduğundan tayini mua- 
meleyo mahal obnadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1354 5 - TV -1940

Küçük sanatlar ka
nunu H.

Hazn-lanmakta olduğunu işittikleri küçük 
sanatlar kanununa da teknisj'cn dî (*i kalfaları 
hakkında ahkâm konulmamış ise bunların da bu 
kanuna idbali ve ınomlekotte halen ecnebi dişçi 
kalfaları varsa icrayi sanattan menedilmeleri ta- 
leb edilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1355 5 - IV -1940

Kefalet aidatından kendisine iadesi ieab 
eden otuz liranın bir an evvel iadesini istemek
tedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda:
Mumaileyhin otu?; lira kefalet mevduatın

dan 7 lira 64 kuruşu kefalet kanunu mucibince 
vazifeden ayrıldığı senenin zimmet nisbeti üze
rinden muhtelis memurlar hesabına mahsub edi
lerek mütebaki 22 lira 36 kuruşun müstediye 
ödettirilmesi 17- X I -1938 tarihli ve 11587 nu
maralı tediye emrile Ziraat ))ank{isı merkez mü
dürlüğüne yazıldığı bildirilmiştir.

Dilek isaf edildiğinden encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1356 5-IV -1940

4363 
4598 i

1258 , 
1318 '

Memed öztemel.
Eski belediye mühen
disi.
BahkeJiir.

Balıkesir C. M. Umu
mî muaviniaden şi
kâyet.

Balıkesir C. MHiddeiumumi muavini Hilmi 
Çil ile Necmeddin Yeşilin vazifelerini suiistimal 
ederek sulh Inıkuk mahkemesi zabıt kâtibini hi
maye suretile hakkında ademi takib kararı ver
miş olduklarından şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda :
Sübut delillerile tevsik edilemeyen ve sıhhate 

de yakın görülmeyen şikâyeti vakıanın tahkikine



27

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiji

17
18

Menied Güngör. 
Saiimoğlu.
ElhiMİr cezaevinde. 
Elmalı.

Malûi uidu^ndan 
cezasının affi.

3540
3 7 ^

328
349

Zeki Etiz.
Kadastro müdüriyeti 
tapu azası.
Ankara.

mahal görülemediği bildirilmiştir.
Cereyan eden hale göre Encümence tayini mu

ameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1357 5 - IV -1940

Ahzügasb cürmünden dolayı ElmaJı ağır ceza 
mahkemesince eski ceza kanununun 218 nci mad
desine tevfikan 15 sene küreğe mahkûm edilmii? 
ve Türk ceza kanununun 588 nci maddesi muci
bince cezası hapse tahvil edilerek 14 senedenberi 
cezasını çekmekte bulunmuş ve suçlun eski kanun 
zamanında işlenmiş ve yine o kanuna göre maJıkûm 
edilmiş olmasına nazaran suçun işlendiği tarüıte 
meri bulunan arabi tarih nazara alınarak beiıer 
sene için on gün hesabile on beş senelik mahkû
miyetinden 150 günün tenzilini veya malûliyeti 
hasebile cezasının affini istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Türk ceza kanununun mevkii meriyete vazına 

müteallik kanunun 15 nci maddesinde, ceza kanu
nunun 30 ncu maddesi hükmünün mezkûr kanu
nun meriyetinden evvel katğileşnıis olan veya me
riyeti zamanında infaz edilmekte bulunan hü
kümlere de şamil olduğu tasrih edilmiş bulunma
sına göre cezasının infazında arabî tarihi nazara 
alınmasına kanunî mesağ olmadığı gibi muayene
sini ihtiva eden heyet raporuna nazaran cezası
nın affini mucib bir hastalığı görülmemiş olduğu 
bildirilmiştir. Dilek üzerine encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1358 5 - IV - 1940

Askerlik hizmetinin 
hizmet müddetine üâ- 
vew.

Konya kadastro heyeti kâtibi iken umumî 
harbde askere alınmııj ve arkadan memuriyeti 
'lâğvedilmiş ve terhisinden sonra tekrar memu
riyete iııtisabıiKİa filî hizmetinin tayininde as
kerlikte geçen müddetinin ilâve edilmediğine 
muttali olmuş ise de askerliğin maaşlı bir me
muriyet addedilmesi ve kadastro kâtibi iken 
askere alınmasının me/uniyel verilme şeklinde 
telâkki kılınması ve nıenınriyetinin lâğvi kendi
sine ve ailesine tebliğ kılınmadığına göre kanu-
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nî haklarını istimale fırsat verilmemekle haksız
lığa manız ])irakılmasından şikâyet eylemekte
dir.

Divanı muhasebat reisliğinin cevabında: 
Tekaüd kanumı hükümlerine fröre ‘jedikli kü
çük zabitlikteki hizmetinin tekaüd müddetine 
ilâvesi mümkün olmadığı ve Meclisin 185 numa

ralı tefsir kararı mucibince: Filî hizm('t, lihdesinde 
memuriyet olduğu halde maaşlı seçen müddet 
olup mumaileyhin mevzubahs askerliğe iştira
kinde uhdesinde memuriyet olmadığı için bu 
müddetin filî hizmet sayılmasının da bu cihet
ten de mümkün olmadığı ve memuriyetin lâğvi- 
nin tebliğine mecburiyet bulunmadığı ve teka
üd hakkı hâsıl olmadan bu günkü dilek üzerine 
tedkikata esasen lüzum olmadığı bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü: Tekaüd edileceği zaman der- 
, meyan edilmesi ve o zaman alâkadar İdarî ve 

kazaî mercilere müracaat olunması icab edece
ğine göre halen encümence tayini muameleye 
mahal olnıadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1359 5 - IV -1940

4383 j Ömer Yıldırım. 
4618 Belediye reisi. 

Koyulhisar.

Kasaba halkma da 
zatî ihtiyaçları için 
ormandan ağaç kes
meğe izin verilmesi.

Kasaba halkının ekserisinin çiftçi olması ve 
pazara getirilen odunların satnı alınması sure- 
tile ihtiyaçlarım teğmiiı edememesi sebebile 
köylülere olduğu gibi kasaba halkına da zatî 
ihtiyaçları için ormandan ağaç kesme müsaa
desinin verilmesini istemektedir.

Ziraat vekâletinden gelen cevabda:
3444 numaralı kanunun birinci maddesinde 

köylerle nüfusu iki binden az kasabalar halkı
na şamil olan müsaadenin, iki binden fazla nü
fusu olan Koyulhisar kasabası halkına veril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1360 5-IV-1940
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Avukat.
Uşak.

Tekesiyan çiftliğin
de kesdiği odunlarm 
iıakliııe müsaade edil« 
mediğinden şikâyet.

2892
T ö h

Paılal Üzeyir. 
Hekjiühan.

Sorgu hâkiminden 
şikâyet.

347
368

Memiş Aygün. 
Hasbeyler köyünden. 
Karadeniz Ereğlisi.

Şehid oğlundan ma
aş bağlanması.

Eşme kazasının Göre nahiyesinde Hâzineden 
satın alınan 6 500 dönüm palamutlu araziden 
kesdiği odunların nakline müsaade olunmadığın
dan şikâyet etmektedir.

Yapılan talıkikatta ; Vaktile Uşaklı Alâettin 
ve Zekiye satdan bu çiftliğin tapuda tescil mua
melesi yapılmadan ve taksit borçlan ödenmeden 
müstediye devredildiği ve namına tapuya raptı- 
na karar verildiği anlaşılmış ise de bu ka
rar feshedilmiş ve Hazine malı olan ve orman vas
fını haiz bulunan çiftlikde müstedinin tasarru
funa müsaade edilmediği anlaşılmıştır.

İş düşünüldü : Bahsedilen çiftliğin mülkiyeti 
münazaalı olduğuna göre evvelemirde bu nizam 
salâhiyetli mahkemede halli iktiza eylediğinden 
encümence dilek üzerine tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1361 5 - IV -1940

Hekimhan müstantıkııutı irtikâb ve irtişası ve 
kanunsuz harekâtını isbat edeceğinden bir mü
fettiş izamı taleb edilmektedir.

5 - V - 1937 tarihli tezkere ile Adliye vekâle
tine gönderilen istidanameye 19 - VI - 1939 ta
rihinde alman cevabda : Bu babda icra ettirilen 
tahkikat neticesinde mumaileyh müstantıka isnad 
olunan hususatm sabit olmadığı ve binaberin 
hakkında bir muamele tayinine mahal görülmedi
ği bildirilmiştir.

Alman neticeye göre Encümence yapılacak 
muamele olıııadığıııa karar verildi.

Karar No. Karar larilıi

1362 5 - IV - 1940

Oğlu .şehid Menıedden kendisine maaş bağ
lanmasını islemektedir.

M. M. Vekaletinden gelen eevabda ;

Oğlunun şahadeti tarihinde yaş itibarile ka
nunen maaşa müstahak olmayan müstedinin di
leğinin yei'ine getirilmesine imkân olmadığı bil
dirilmiştir.

Binaenaleyh kani olmadığı takdirde kazai 
mercilerde hak aramak salahiyetinde olan ınüs-
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tedinin dileği üzerine Encümence bir muamele 
' ifasına imkân olmadığına karar vei’ildi.

Ivai'uı Nu. Karar tyrihi

1363 5 - I V -1940

4412
4649"

3843
4054

5071
5426

Alı İlci.
Zafer mahallesinden. 
Vedia İlci vekili. 
Burdur.

Tayinat bedelinden 
alacak hakkında.

Fahri Ergelen.
Eski emniyet komi
seri.
Vekâlet emrinde. 
Bitlis.
İTizan kazası

Kanunsus olarak ve
kâlet emrine alındı
ğından şikâyet.

HaJil Onar. ;
P«türge As. Bfi. 
Tekâletinde a^kerlâk 
şubesi ücretli muamer 
le memuru yedek 
piyade aateğm«ıi. 
Darende.

Derece üzerinden ma
aş bağlanması.

Rızanın hapishane tayinat bedelinden Bur
dur mâliyesinden matlubu olulı namına temlik 
edilmiş olan alacağın t<Müyesi hususunda def
terdarlıkça gösterilen müşkülâttan bahis ve 
şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda:
1513 numaralı kanuna tâbi bulunan bu ala

cağın Burdur defterdarlığınca müstediye tama
men ödendiği ve bu itibarla yapılacak bir mu
amele kalmadığı bildirilmiştir.

Dilek isaf edildiğinden tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1364 5 - IV -1940

Kanunsuz bir surette vekâlet emrine alın
dığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedi komiser muavini Fahri Er<?elenin 

vekâlet emrine alınmasını ieab ettiren suçtan 
emniyet umum müdürlüğü inzibat komisyonunca 
tevbihine karar verilmiş ve bilâhare Van vilâ
yeti emniyet kadrosunda ac'ik bulunan 3 sayılı 
komiser muavinliğine ta\nn edilmek suretile me
muriyetinin iadesi cihetine gidildiği l)ildirilmek- 
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1365 5 - I V -1940

Büyük harbde Oalic^ya cephesinde aldığı ya
ra neticesi malûl olduğundan kendisine derece 
üzerinden maaş bağlaimiasını istemektedir.

M. M. vekâleti, müstedinin, sıhhî vaziyetinin 
dikkatle incelendiğini ve 551 sayılı kanunun 
emraz cedvelinin şümulü haricinde kaldığım ve 
bu kanun hükmü hâlâ meri olduğundan tadil
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edilmedikçe kendisinin terfihi cihetine gidile- 
miyeceğini bildirmekte ve bununla beraber 
müstedinin evvelce mül^ça Zat iseler! son tedkik 
mercii encümenine yaptıpı müracaat üzerine 
de terfih dileğinin yerine getirilmesine kanunen 
imkân görülemediği cevabı aldığını ilâve et
mektedir.

Bu cevablara kani olmadığı surette hakkını 
kazaî mercilere müracaatla araması iktiza ede
ceğinden encümence yapılacak muamele olma- 

' dığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Mahmnd Aslan ve 
ortağı Hüseyin. 
Topulca köyünde. 
Değirmen sahihleri. 
Çarşamba.

Muamele vergisin
den istisna edilme
leri.

Hüseyin Ercan. 
Güldibi köyünden. 
Malûl.
Hendek.

Malûliyet maaşı tah
sisi.

Fatma Ah ter. 
Aksaray Çakırağa 
mahallesi Manastırh 
Rifat sokak No. 24 
İstanbul.

ö lü oğlundan maaş 
bağlanması.

1366 5 - IV -1940

Tek taşlı ve 28 beygir kııVA’’etnideki motörle 
nıütohîîn-ik değirmeninden muamele verffisinin 
alın m am asın ı i st em ekt ed i r .

Ahiren bu hususta 3766 sayılı kamın neşre- 
dilmifj olduğundan tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1367 5 - I V -1940

Çanakkale harbinde kolundan yaralanarak 
nifilûl nhnu.'} ve mahkemede a(jtığı dava ile hak 
kazamııiij (»Imakla malûliyet maaşı tahsisini is
temektedir.

Millî Müdafaadan »elen cevabda: 
Müstedinin ilâmı mucibince malûliyeti ta

hakkuk ettiğinden kendisine altıncı dereceden 
maaş bağlanacağı bildirilmektedir.

Müstedinin dileği j'erine getirileceğinden 
encümence bir muamele ifasnıa mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1368 5 - IV -1940

Olü oğlu deniz subaymdaıı kendisine trıalû- 
liyı*t maaşı tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda :
Oğltınun ölümü vazifeden mütevellid olma

dığından malûliyet laaaşı verilemiyeceği ve 
hizmet müddetine nazaran tekaüd maaşı da
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Abdürrahim Baba
can.
Emekli üsteğmen. 
Knleli mahallesi No. 
43
Sivrihisar - Eskişerir

Tekaüd maaşı 
kında.

hak-

269 Rüştü Bayn.
282 mahallesinde

! No. 54.
I

i Ezine.

tahsis edilemiyeceği ve ancak ikramiye veril
mesi mümkün ise de Fatma Ahterin ölü koca
sından muhassas maaşı olduğundan bu maaşı 
kesilmek şart İle ikramiye verilebileceği kendi
sine tebliğ kılınmış ve fakat buna muvafakat 
etmemiş olduğu anlaşılmıştır.

Müstedi hakkında kanuna muhalif bir mua
mele tatbik edilmediğine ?öre encümence yapı
lacak bir muamele ohnadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1369 5 - IV -1940

A. Ziyaeddin Sarkm. Tekaüd maaşmm ia- 
Bayazıd Okçularbaşı deten tahsisi, 
sokak Balmumcular 
han No. 1.
İstanbul.

İstimlâk edilen bağ 
ve bahçesinin bedeli 
verilmediğinden şi
kâyet.

1’(‘kaü(l iken mülkiye memuriyetine girmiv*j 
ve, sonradan bu vazifesinden ayrılmış ve maa- 
şıınn iadeten tahsisini istemiş ise de muamele
sinin çok uzatıldığından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabda:
Tahsis işinin zarurî kanunî formaliteler do

lay ısile iki ay zarfında ikmal edildiği bildiril
mektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1370 5 - IV -1940

Heyeti mahsusa karavile nisbeti askeriyesi 
katedilmiîs ve 3527 numaralı kanunla affedilmiş 
olduğundan tekaüd maaşının iadeten tahsisi
ni istemektedir.

iMillî ^lüdafaadan gelen cevabda:
Kanunen bu maaşın iadeten tahsisine imkân 

olmadığı bildirilmiştir.
Kanuna muhalif bir muamelenin tatbikın- 

dan mütevellid şikâyeti tazammun etmeyen di
lek hakkında encümence tayini muameleye ma
hal olmaclığrna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1371 5 - IV -1940

Askerî tııakaııılar tarafından Ezinede istim
lâk edilen bağ ve bah(;esinin bedeli verilmedi
ğinden şikrıyet etmektedir.

.Milli Müdafaa vekâletinden, gelen cevabda : 
Matlubunun kendisine verilmek üzere Ça-
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j nakkale müstahkem mevki kumandanlığına 
: gönderildiği bildirilmektedir.

Yapılacak mnamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

827 Alâettin Kaplan. 
865 Nafia fen memuru. 

Eskişehir.

Üç derece terfiinin 
teğmini.

829
867

Abdülkerim Sarı. 
Karakuzu köyünden. 
İbrahimoğlu. 
Menemen.

Müterakim maluliyet, 
maaşlarının verilme
si.

664 Abdullah Behzad ve 
696 ' ar. Nuri Ülkü.

Behzad camii imamı. 
Tokad.

Maaşlarının arttırıl
ması.

1372 5 - IV -1940

Maaşının arttırılması hakkında evvelce Na- 
fia vekâletine vaki müraeaatine münhal kad
ro olmadığından dileğinin yerine getirilememiş 
\'c münhal vukuunda sıraya göre muameleye 
tâbi tutulacağı bildirilmiş, vekâlete yaptığı mü- 
riicaatle birlikte Riyaseticümhura da müracaat 
etmiş olduğundan tecavüzü merci etmesi esba
bının sorulmuş ve dilekçesinin muameleye ko
nulmayı!) saklanmış olduuğundan üç derece 
terfii ve mağduriyetine nihayet verilmesi isten
mektedir.

Mensub olduğu dairece hakkında kanunî 
muamelenin yapılmadığından ve terfi haklan 
tanınmadığından şikâyet edildiğine göre evve
lemirde İdarî kaza yolu ile hakkını istihsale te
şebbüs etmeden encümence bir muamele yapıl
masına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1373 5 - IV -1940

Harbi umumide Çanakkale muharebesinde 
yaralanarak sakat kaldığından 1933 de kendi
sine maaş tahsis edilmiş ve 1332 den itibaren 
maaşa müstahak olmakla bunun verilmesini is
temektedir.

Hükümetin tatbik ettiği muameleye kani 
olmadığı surette kazaî mercilere müracaat edil
mesi icab edeceğinden encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1374 5 - IV -1940

! Camilerinin ehemmiyetinden ve diğer evkafı 
i mazbuta imam ve müezzinlerine 20 lira ve da

ha ziyade-maaş verildiği halde kendilerine do- 
i  kuz lira maaş verilmesinin muvafıkı nasfet 

ve adalet olmadığmdan bahsile maaşlarının art-
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! tınliTiasını istemektedirler.
Tayini ıtıuarneleye ınalıal olmadığına karar 

v«>rildi. Karar No. Karar tarihi

1066 1 
n ıY '

Fahri Tarakçı.
Erkek lisesi sınıf beş 
C. No. 28.
Bursa.

Yetim maaşmm ia- 
deten tahsisi.

608
'^ 6

Nadir Çalış.
Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankası emis
yon servisinde. 
Ankara.

Tekaüd
sisi.

maaşı

1375 5 - IV -1940

Babasından kalan yetim maaşının 20 yasına 
"irmesi sebebile kesildiğini halbuki tekaüd ka
nununun 47 nci maddesi Ali tahsilde bulunan
lara yirnâ beŝ  yaşına kadar yetim maaşı verile
ceğini âmir bulunmakla bu hükümle vazıı ka
nunun 18 yaşma kadar liso tahsilinin ikmal 
edilmiş ve yüksek tahsile «geçilmiş olacağını göz 
önüne aldığını, halbuki babasının fakri hali 
sebebile orta tahsilini vaktinde yapamadığın
dan lise tahsilini normal müddette ikmal ede
mediğinden bu suretle mağdur kalmaması için 
yetim maaşının devam ettiriluK'si hakkında ka
rar verilmesini istemekledir.

168o sayılı kanunun 47 nci maddesinde yazılı 
âli tîihsilde bulunanlai’a aid istisnaî kayid ve 
hükmün lisede bulunanlara tatbikim tazammun 
eden dih'k üzerine tayini muameleye mahal ol- 
madığuKi karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

tah-

1376 5 -TV-1940

Ziraat bankasında 21 sene hizmetten sonra 
1932 senesinde 51 yaşında olduğu halde tasfiye 
edildiğini ve 1937 senesinde neşredilen 3202 nu
maralı kanunun 64 neü maddesinin 3 neü fıkra
sı mucibi tekaüd edilmesi talipbinin rc^ddo- 
lunmaklu beraber eA velce almış ohluğu tazmina
tın da şimdi mü.stahdem bulunduğu Merkez ban- 
kas?ndarı aldığı maaşının viizde onunun tevkifi 
sııretile istirdad edildiğinden bahsile Ziraat 
bankasınca kanuna muhalif olarak yapılan mu
amelenin düzeltilerek tekaüd maaşının tahsisini 
istemektedir.

Hakkında tatbik edilen muameleye razı ve 
kani olmadığına göre kazaî mercilere müracaat 
edebilecek olan dilek sahibinin dileği hakkında 
encümence karar ittihazına imkân olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

IZTi 5 - IV  -1940
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j  i Arzuhal verenİe- 
® ö rin adı, sanı ve

609
087

Ü4.J
gtT

oturdukları yer
Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verild iği

Şami Firik.
Kasım Fakı mahalle
sinde emekli topçu 
binbaşısı.
Demirci.

Esbabı tekaüdünün
bildirilmesi ve mü- 
tekaiden tavzifi.

Ziya Hıfzı TniK^giüi. 
Mestanzade ırıahalle- 
si 181 No. Mescid 
avlusunda Kazanla 
Adana.

İmara ve hatibli^i* 
jıiu iadesi.

Hiç bir cezayı müstelzim suçu olmadığı ve 
hakkmda takibat icra (‘tlilmemiş olmakla beraber 
hayatı askeriyesinde daima fırka başında ve 
âmirlerinin takdirini mueib bir vaziyette geçir
diği halde hiç bir sebeb olmadan tekaüd edildi
ğini ve esbabı tekaüdünün lıildirilmesi hakkın
da vaki müracaatlarına da mukni cevab ve
rilmediğini beyan ile esbabı tekaüdünün dilek
çesine bağlanarak bildirilmesini ve şuabatı as- 
keriyenin her hangi birisinde mütekaiden istih
damını istemektedir.

JvanuneH ;dinlonmesif ve yerine- ^etiHlmest 
mümkün olabilecek olan dilekleri nıeı*eiinoe din
lenmediği surette 3410 sayılı kanun mucibi as
kerlerin zat işlerine taalluk eden husuHatııı mer
cii lıalli Askerî temyiz mahkemesi olduğundan 
oraya müracaatta muhtar olan müstedi hakkın
da Encümence bir karar ittihazına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1378 5 - IV -1940

Bir iftira neticesi bir sene hapse mahkûm ola
rak bu cezayı da çektiğini ve bu sebeble Evkaf 
umum müdürlüğünce imamlık ve hatibliğini yap
tığı Adana JMuhsin paşa camiindcki vazifesine 
nihayet verilmekle (i nüfuslu ailesinin sefil ve 
perişan kaldıklaiMiu ve suçsuz olub, iftiraya uğ- 
ratlığıııdan bahsilc dosyasının celbile iadei me
muriyetine karar verilmesini istemektedir.'

l'ayini ınuameioyc mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1379 5 - IV’ -1940

657 Fahreddin Aytekin. Terfi ettirilmesi 
f)88 ^Eerkez ilk okulu öğ-r I 

retmenlerinden .
Daday.

On senelik ilk okul öğretmeni olduğu ve Ma
arif vekâletince muvaffakiyetinin iyi derecede 
tesbit edilmiş ve iki defa orta okul öğretmenliği 
sınavına iştirak ettirilmiş olduğu halde sırf key
f î  ve uare/c i|)1ina eden sebeblerle tnı yıldanberi 
terfi ettirilmediğini beyan ile on senede üç terfi 
hakkının tanrttırılm asını ve şimdiye kadar, ka
nunsuz yapılan muamelelerin ei^babı ınueibesile 
■birlikte kendisine bildirilmesini istemektedir.
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Arzuhal hulâsası ı  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

' Dilek sahibinin evvelemirde merciine sonra
dan İdarî kaza yoluna müracaat etmesi iktiza 
ederken Meclise müracaat eylediği anlaşılmakla 

i dileği hakkmda tayini muameleye imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1380 5 - IV - 1940

750
W

Mustafa Cop. 
Kıbrısçık nahiyesi
nin Belen köyü ima
mı Karasulu.
Bolu.

Oğlunun katilinin 
muhakemesi hakkm
da.

Oğlunun katili bulunan Akçakoca kazasının 
Hemşin köyünden ömeroğlu Faik Üstbaş hakkın
da cereyan eden muhakeme neticesinde muma
ileyhin beraet ettiğini fakrühali neticesi Temyiz 
harcını vermediği için müzahereti adliye ilmü
haberi verdiğini ve bunun ziyaı sebebile Tem
yiz davasının rüyet edilmediği ve mumaileyhin 
şimdi de kendisini ölümle tehdid etmesi sebebile 
köyündt'n ve ailesinden uzaklaşmak mecburiyetin
de kaldığını beyan ile dosyalarının tedkiki ile iz
harı madelet edilmesini istem dedir.

Meclisin 311 sayılı karan mucibince mahke
meye aid ve mahkemeden sadır olacak hükme 
tâbi mesai! hakkında Encümence karar ittihaz 
edilemeyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1381 5 - IV - 1940

663 I M. Âli îlçi.
0 9 5 Züferoğlu Zeyneb 

köyü muhtarı. 
Çapakçur.

Köy smır 
hakkmda.

ihtilâfı köy arasmda tahaddüs eden sınır ihti-
' lâfı köy kanunu mucibince ihtiyaj* heyetlerin

ce halledilemediğinden vilâyet idare heyetince 
I işe vazıyed edilerek bir karar ittihaz ohınınuş 
' ise de bu kararla tesbit edilen hudud ile köyleri 

mağdur edildiğinden bahsile köy kanununa ili- 
i şik 19 mart 1927 tarihli ve 26 numaralı tamim

de Meclisi Âliye yazı ile itiraz edilebileceği f?ös- 
; terilmiş olmasına binaen işin tedkiki istennıek- 
' te ^ r.
‘ Hâdisenin kazaî mercilerde halli iktiza ede

ceğinden encümence tayini muameleye imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1382 5 - IV -1940



m

665
697

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Hüseyin Dogrusöz. 
Cezaevinde Memed- 
oğhı.
Kocaeli.

653
684

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Muhakeme dosyası
nın tedkiki.

Izmitte kahvecilik yaptığını ve bir iftira 
neticesi İzmit üssübahrî askerî mahkemesince 
komünistlikle ittiham edilerek hakkında hiç bir 
delil ve emmare olmaksızın 15 sene hapse mah
kûm edildiğinden bahsile dosyasının celhile ted- 
kikını ve adaletin vt* hakknı meydana çıkarılma
sını istemektedir.

Mcclisce müttehaz 311 sayılı karar mucibin
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karaı* No. Karar tarihi

1383 5 - rV -1940

Arif Saygıner. 
Ahçıbaşı mahalleiîi 
Balcı yokuşu cadde
si No. 95 evde polis 
mütekaidi.
Üsküdar - îstanbul.

Tekaüd maaşmm ia- 
(leten tahsisi.

Polis ikon 1324 tarihinde malûlen tekaüd 
>‘(1 ildiğini vc nuıa.‘jinın yüz kuruş olması sebe- 
hilo on seneliği verilerek alâkasının kesildiği
ni halbuki bu husustaki kanun hükmü adiyen 
tekaüd edilenlere mahsus olui) nıalûl müteka- 
id olmasına gcire zuhulen kendisine de bu mu
amelenin tatbik edildiğini ve bilâhare kendisi 
o’ibi muameleye maruz kalanlara maaşlarının 
iadeten tahsis edilmiş olduğuna göre kendisinin 
de bu hakkının iadesini istemektedir.

Alâkadar kanunî mercilere müracaatte 
muhtar olan dilek sahibinin dileği hakkında 
tayini muameley(‘ mahal olmadığına karar ve
rildi.

Kaı*ar No. Karar tarihi

1384 5 - IV -1940

2430 sayrlı kanunun 8 nci maddesi mucibi 
G40 Mahmud Bekçioğlu Muamele vergisi alın- oI.Iuru için nıuanıek
671 ve ar. maması. veı-<;(isine tâbi tutulduğunu, halbuki eleksiz

Değirmenci.
Kilis.

olan bu dcğii'menlerde halkın unlarını cüzî bir 
ücret nuikabili (iğüttükleri halde ayni ücret 
mikdarında vei'ffi ahnmasının adalete uyp:un 
olnnyacağrndun nıaddei kanuniyenin değirmen- 
leı-inin filî vaziyetine ve kanunun maksad ve 
Si:ayesin(* «öi'e tefsir veya tadilini istemekte
dirler.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar
venklı.

Karar No. Karar tarihi

J385 5 - I V - 1940



-  âfi-

'ğ" '" I At'Ztıiial ■ verenle- 
ö rin adı, sanı ve55-i oturdukları yer
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669
701

5120
5 m

5279
5657'

863
901

Bilâl Bingöl. 
Babadağı yokuşunda 
Şeyh Veli kS. No. 16 
evde.
Eraekli yüzbaşı. 
Kasımpaşa - tstanb^ıl.

İsmail Hezer.
Eski Maliye Tahsil 
raernuru Saray ma
hallesinde.
Çankırı.

Tekaüd maaşının yan-; 
Jış hesab edildiği 
hakkında.

1323 de askerliğe duhul ile 1929 senesine ka
dar hiznıel otti^nni ve hîirhi umumi ve milli 
mücadele kıdem zamlarile hu müddetin -İ2 se
neye vardığını ve tekaüdünde hizmet müddeti
nin yanlış hesab edildiği hakkında Jandarma 
umum kumandanlığına ve bihlhare Divanı mu
hasebat riyasetine vaki müracaatlarına yanlı, 
lık olmadığı cevabı verildiğini, halbuki Jan 
darma umum komutanlığınca yapılan hesabın 
1325 tarihli asker-î tekaüd ve istifa kanununun 
13 ncü maddesi hükmüne mu}?ayir yapıldığının 
Divanca nazarı dikkate alınmadığından vaziye
tin tedkikı ile bir karara bağlanmasını istemek
tedir.

İş düşünüldü:
Divanı muhasebatça ittihaz edilen bir karar 

üzerine ancak muayyen kanun yollarına müra
caatla bu dileğin tedkikına imkân olup bahs(‘- 
dileıı vaziyet daiı*esinde işe encümence vazıyed 
edip tedkikat icrası ve karar verilmesine imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1386 - r v  -1940

Tekaüde şevki ile Maliye ve Dâhiliyede yirmi senelik hizmeti
taltifi hakkında. sebkettiğinden tekaüde şevkini v<‘va ikramiye 

\ eril m esin i istem ektedir.
Vapılan tedkikatta :
Arzuhal sahibinin 65 yasını ikmal etmiş oldu

ğundan müddeti liizmetine nazaran tekaüd ma
aşı bağlanarak senedi resmisinin mahalline irsal 
kılınmış olduğu anlaşılmıştır.

Tayini maumeleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1387 T) - IV - 1940

Ümmühan Küçükte- , Maaş tahsis edilmesi 
pe. hakkında.
Şehid Ahmed anası 
Topaloğulliarından.
Mingile köyü.
Sandıklı.

Şehid anası olduğunu \e  maaş bağlanması 
isteğini havi dilekçesinin reddedildiğini beyan 
ile vakıa evlenmiş ise de bu kere kocasının vefa
tı sebebile maaşa istihkak kesbettiğini ve mâni 
o'idince memnu a\'det e<ler fehvasınca şehid ana
sı olarak kaldığından maaşrn tahsisini istemek
tedir.
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^  i o t ı ı i ' c l u k l a ] * ]  y e i -  I
' Tayini muameleyci luahaJ olmadığına karar

, verikli.
Karar No. Karar tarihi

J38H 5 - IV -1940

818
85G

834
872

828
866

Semih Mümtaz. 
Harbiye caddesi Al
tın bakkal Sipahi 
apartmanı No. 4, 
İstanbul.

Senedli alacağı hak
kında mahkemece it
tihaz olunan yanlış 
muamele hakkında.

Mustafa Genç. 
Armudhı bağcıların
dan.
Kemalpaşa.

Senedli bir alacağının tahsili zımnında İstan
bul Asliye 'beşinci hukuk mahkemesine müracaat 
ettiğini ve senedi ibraz edeouediği için diğer ta
rafa yemin teklif ettiğini ve hakikatin mazbut 
şekline göre talebinin yerine getirilmesi su- 
retilü işin tavik kılındığından şikâyet etmektedir.

Mahkemece kasdî ve gayri kasdî hal ve hare
ketler üzerine alâkadarlara tanınmış olan kanunî 
yollara müracaat kılmmak ve bu şekilde dava 
safhası ikmal kılınmak zarurî olub Encümence 
dava mevzuu üzerinde yaf)ihu'ak nıuaıııole olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Semavî afata maruz 
kaldıklarından yar
dım edilmesi H.

Tahsin Demirbağ. 
O did  paşa mahalle
sinde mukim.
Şebin Karahisar sa
bık polis m^emurla- 
rmdan.
Divpiği.

1389 5 - IV - 1940

Duçar oldukları semavî afetin büyük olduğun
dan istirab ve derdlerini dinlemek üzere mebus
lara muhatab olmak imkânının bahşcdilmesini is
temektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar .tarihi

1390 5 - IV - 1940

Hakkında ittihaz edi-; 
len memuriyetten ih-, 
raç kararının kaldı- ' 
rılması.

Emniyet işleri umum müdürlüğü müdürler 
encümenince ittihaz olunan memuriyetinden ih
racı hakkındaki karar aleyhine Devlet şûrasına 
müracaat etmiş ise de müruru müddetten reddi
ne karar verildiğini, halbuki Şebin Karahisar 
(*eza evinde iken bu itirazı miadı kanunisinde 
yaparak postaya vermiş l)ulunduğunu beyanla 
hukukunun muhafazası hususunun teğminini 
istemektedir.

Devlet şûrası kararların m encümenimizce 
bozulması imkânı olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391 5-IV-1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otu^ukları yer 

Halil Zeybek ve ar.
Orta mahallesi mü
messili.
Adilcevaz.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Adilcevaz nahiyesi
nin yeniden kaza.ya 
tahvili.

Evvelce kaza iken 1926 da nahiyeye kalbedi- 
len Adilcevazın her suretle kaza olmaya lâyik 
bııinnması hasebile tekrar kazaya tahvil edile
rek bir çok mezahimden kurtarılmalarnn iste
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında; Teşkilât ta- 
lebleri meyanında tedkik edilmek üzere cedvele 
kaydohınduğu bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1392 5 - IV -1940

5161 Cemil Kalın Yazgan. Terfi ettirilmesi. 
5529 Ortaokul fransızca 

öğretmeni.
Sivas.

Askerlikten 293 kurut^la tekaüd edilmiş ve 
24 seneden beri yiri]̂ ıi beş lira maaşla lise öğ- 
ret:rıeu okulunda ve orta okullarda fransızca 
muallimliğinde bulunmuş olduğu halde terfi 
«rörmemekte olduğundan şikâyet etmektedir. 

Maarif vekâletinden alınan cevabda : 
Mumaileyh askerî mütekaid olduğu için öğ

retmenlikte 900 numaralı kanuna pröre istihdam 
edilmekte ve kendisine mebde maaşı olan 25 
liranın tutan, ücret olarak verilmekte ve her 
ne kadar bu gibilerin tekaüd maaşlarından vaz 
seçtikleri takdirde asıl öğretmen kadrosuna 
alınmaları hususunda Divanı muhasebat tîçün- 
cü dairesinin 19 ağustos 1938 tarihli bir karari- 
le vekâletin hakkı hiyarı tanınmış ise de lisan 
öğretmenliklerinde -Vvrupada bu maksadla ye
tiştirilmiş veya İstanbul Üniversitesinde her yıl 
açılan imtihanlara iştirak ederek muvaffak ol
muş kimselerin tayinleri daha faydalı görül
düğünden mumaileyhin dileği yerine getirile- 
mediği bildirilmektedir,

İş düşünüldü : Kanunî hakkın tanınmama
sından bahis ve şikâyet eden müstedinin hak
kında vekâletçe tatbik edilen muameleye kani 
olmadığı surette kazaî mercie müracaatle hak
kını istihsal edebileceğinden encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1393 5 - I V -1940



4 i

2407 Asım.
‘iö'H Kestaıu* i)azanııda. 

l/mii'.

Ticarot mahkemesi 
karaiMiKİaıı şikâyet.

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  1  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

o t u r d u k l a r ı  y e r  '  _ _ _  ^
i / ,mir 'l'jcarcl mahkemcsiıuM' vc'riloıı bir if- 

l;'ıs k;M-;ırm<lan ş ikâ v ( ‘t ( 'dilmi'klcı l ir.
Ad l iye  \ckâlcti ı i (kMi alrııaıı ('cvahtla : 
.MüsUmIİiiİii nı i ft '  muharrer  iki k ı ta  s ene d  

nnıcilıiiK'e İmlundn^n 2 071 l iranın i f 
lâs yol i l c  taki l)  \ c  tahsi l i  a l a ca k h  larafuHİan  

i s t en i ld iği  \ öd em e  emr ine  karşı  vak i  olan  
i l i ı -a/ ın r -̂fi ile hoı-rluınm i f lâs ına İzmir  A s l i ye  
ııialtlccnK'si t icaret  daires inei '  karar vei ' i ldiği  ve  
İH)r(;lnnutı l e m y i / i  ii/'.erine mezkû r  hü km ü n  
' r emyi /  mahkcMiu'si îei'a ve i f lâs  da i re s inee  ta s 
dik (“dildif i i  î/ . ınir ( ‘ünd ınriye t  M'üdde iumumi -  
lipiı ıin işaı-ı <‘eval*isind('n anlasj i ldığından yapı -  
lac.ık haşka l)ir i t ıuamcle olmadi}; ı  b i ldir i lmiş t ir .

>11 say d ı  karara t ev f i k an  ya] )daeak  mua-  
liH'lc (»lıiKidi'iuıa kaı-ai‘ v(‘rildi.

Karar  No.  Karar  tar ihi

1 ;}})4 T) - I V - 1940

4957 Memed Doğan.
Nadir köyü adına 
muhtar.
Akşehir.

Köylerindeki akar 
sudan istifade oluna
rak elektrik tesisatı 
ü e u d a ge ti ril nı esi ae 

dair ihtiyar heyetin- 
('(' ittihaz ve vilâyete 
sunulan karara mü- 
Icallik evrakın neti- 
('('IciHİiriimesi.

Köy ler indek i  akar  sudan  i s t i f ade ed i l me k  
surtMile e l fkt ı - ik t(‘s i sat ı  \ i i e u d ( ‘ ge t i r i lmes ine  
\ <■ hu meya ı ıda bir d eğ i rm en in  i s t imlâk ine  
i ı iüledaiı- köy ih t iyar  h eye t in ee  i t t ihaz  ve kay-  
i iıal\aııd;k(;a da ias»!ik ed i l e rek  v i l ây e te  arzo-  
lur.mıiş o lan karara mütea l l ik  ev rak ın  iki se-  
n(‘\ o  karil) bir za ma nd an  beri  net i ee lend ir i l -  
ı ı iediğinden ş ikâye i  edilmektedii".

Da ldl i ye  \ ekâbMinden  al ınan e ev ab d a :  

r.u babdak i  «".-rakın noksan  görü len  bazı  hu-  
susat ın  ye n id e n  t edkik i  z ımnında m a k a m ı  v i l â 
ye t t en  İvaza idai-e h e ye t i ne  iade o lun ma s ı  üze-  
rine mezkû r  hey»‘t(M‘ n i evzubahs  o lan  e l ek t r ik  
te s i sat ın ın  ta tb ik  sahasrna k on u lm as ı nd a  ve  b u 
nun iein i s t indâk  ya p ı lm as ın d a  am m e m en fa a t i  
b u lu n m a d ığ ın a  karar  ver i lmi ş  ve k ö y  k a n u n u 
nun 14 neü !i iadd('sinin ikinci  bendi  ile 555 mı-  
mnral ı  t e f s i r  karar ına  yöre  ka tğ i  olan sal i füz-  
zikir kaı-ai‘ a l ey h i ne  razi o lm ay an la r  t a r a f ın 
dan l )e \  let. .'jûrasında iptal  d av as ı  a ( :maktan  
başka y a p d a e a k  muam<'le k a lm a m ış  ve ancak  
ıtnıameb'yi  y ee i k t i re n l er  h ak k ın d a  ta h k i k a t  ya-  
Itdi'ia.sinın Kouya  v i l âye t ine  yaz ı l d ığ ı  b i l d i r i l 
miştir,

is d üş i inü h l ü :
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* 3  [ A r z u h a l  v e r e n l e - 1  I 
'I  j | I rm  adı, sanı ve j Anjubal lıulâBusı I Encümen k an ın  ve ne sebebdon verildiği 
^  i okırdukları ver j ^

! I V'okâletin i^arı oncünıeııimi/co ınıısih sörül-
! mfklo yapılacak is kalnuıdığıııa karar verildi.
I

Karar No. Karaı- tarihi

2830
2977

Haydar Oran., 
tktısad vekâleti iç 
ticaret umum müdür
lüğünde })irinei mü
meyyiz.

Aükara.

Alacağı hakknıda.

2816
2962

Mustafa Kü(*ükbay- | 
rak.
HasaiKjelebi M. Ömer-; 
oğlu.
Sabık (ıazi])aşa ilk ;

Mesl^îkteıı çıkarıldı
ğından şikâyet.

1395 5 - IV - 1940

İstanbul deniz ticaret müdürlüğü memurla- 
rnıdan r3eh(,*etten. Ankara ikinci icrasnnn 1933. 
5712 sayılı dosyasında kayidli olduğu üzere ala
cağı bulunan 46 lira 53 kuruşun beş senedenberi 
istifasına muvaffak olamadığı ve bu babda Ad
liye vekâleti teftiş heyeti reisliğine istida ile 
vaki olan müracaatına da cevab verilmediğinden 
bahsile bu işi senelerce uzatanlar hakkında ka
nunî muamelenin ifası istenmektedir.

Dilek Encümenin 28 mayıs 1937 tarihli te/- 
keresile Adliye vekâletine |[çönderilmiş ve vekâ
letten 28 haziran 1939 da alınan cevabrla : l‘>ıı 
babda Ankara  ̂e İstanbul icra daireleri arasın
da 1935 senesinde işar \ e istişaral ile j ê(;en ıızun 
muhaberatlan bahsile neticede bor(^Iunun muh
telif eşhasa olan deynine mukabil maaşından ke
silen paranın alacaklılar arasında iştirak kaide
sine göre dağıtılması icab ederken bu muaıiM'b'- 
nin yapılmıyarak Haydar Oranın alacağı teah- 
hura uğramış ve bu sebebdeiı İstanbul dördün
cü icra memuru tevbih cezasile tecziye edilmiş 
ve maaş haczi hakkındaki bir istinabe yazısının
1936 senesinde teahhurla takib edilmesin<len do
layı da Ankara ikinci icra menıunına tevbih ya
pıldığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Dikkati calib olan teahhur se- 
lıebile suçlu memurlar hakkında vekâletçe inzi
batı cezanın tayin kılındığı anlaşılmış olmakla 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1396 5 - IV - 1940

.Sah.sî ağraza binaen biş»ayrihak nıesh'ğinden 
çıkarıldığından şikâyet etmektedir.

Maarif vekâletinden alınan cevabda : 
Mumaileyhin mahallî kültür ahengini boza

cak hareketlerde bulunmasına binaen vazifesi
ne son verilmiş olduğu bildirilmiştir.



Arzuhal vei'enle- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

okulu öğ-rptmoTi ve
kili.
Siverok.

Arzuhal hulâsası I  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstedi hakkında tatbik edilen muameleye 
kani olmadığına iddiasını kazaî mercilere 
yapabileceğiiıden Encümence tayini muameleye 
mahal olmadı^iî'» karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1397 5 - I V -1940

aaoo
:m2

5270
5648

Mahnuıd Koçer.
I)a^ mahallesinden 
Nalband Mu.stafao^- 
Ju.
K uşadası.

Ceza hâkiminden şi
kâyet.

Aliye Erbağ. 
Iskenderbey mahal
lesinde Silistre soka
nında No. 3 
İstanbul - Fatih.

Eşinin vefatından 
evvel açıkta kaldığı 
müddete aid maaş
larının verilmesi.

Kuş adası (*eza hâkimi Hakkı Yaşardan şikâ
yet edilmektedir.

Adliye vekâletinden ”;elen cevabda: 
lîaşmüfettiş v ı̂rrı (îürkan tarafmdan ma

hallinde yaj)ilan tahkikat neticesinde, müşteki
nin Kuşadası luikuk mahkemesinde aleyhine 
ikame ve neticede lemyizen tasdik edilen bor(*- 
lan kurtıdma davası esnasında yalan yere ye
min ettiği sabit olmasından dolayı mahallî as
liye ceza mahkemesince mahkûmiyetine karar 
V'erilmiş ve müştekinin hâkim Yaşar hakkında 
vaki olan reddi hâkim talebinin tzmir ağır ce
za mahkemesince red ve Temyiz mahkemesince 
de tasdik edilmiş olduğu anlaşılmasile hâkim 
Hakkı Yaşar hakkında muamele tayinine ma- 
Ijral y;örülemediği bildirilmiştir.

Iş düşünüldü: Müstedinin j^ayri varid olan 
dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1398 5 - IV -1940

Kocası Süleyman Sırrının vefatından evvel 
açıkta kaldığı müddete aid maaşlarının verilme
sini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Kanunî mevzuata RÖre vazife ve memıu’iyete 

müteallik hu.susattan dolayı işten el çektirilerek 
nmaşları katolunan memurlara, tahkikatta me
ni muhakeme ve muhakeme neticesinde be- 
rf\et karan verildiği zaman açık maaşı verilirse 
de Süleyman Sırrının işten el çektirme gibi bir 
ha;li olmayıp bir rüşvet meselesinden dolayı mes
lekten ihraç edilmek suretile ayrıldığından 
müstedinin dileğinin tervicine gfidilemiyeceği 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü;
Dileğin mahiyetine ve alınan cevabî tezkere-
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“3 A r z u h a l  ve m il  e-
» ‘ rin adı, sam ve Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

oturdukları yer
ıinı ınüiKİi ricMtınn jioi’c t ay in  tınuı ıneleyc m a 
hfil o lmad ık ına  Uarnr v(M-ildi.

Kaı*ar ıNo. Ka rar  lar ihi

IH99 T) - IV - 1940

5324 Ziya Kükmen.
5704 kasab malıal-

lesi Lûtfupaşa »S. 
No. 16
î.stanbııl - Şehremini.

l’ir memuriyete ta
yini veya harb kıdem 
zammının hizmetine 
ilâve edilerek teka- 
üdlü^ünün yapılma
sı.

 ̂ Bünyan kazası Maliye varidat meınıırluğun- 
, dan tasfiyeye lâbi tutulduğund;ın ve tekaüdiüğü 
I için vaki olan müracaatinde müddeti hizmeti 

yanlış hesab edildiği gibi harb ve kıdem zamları- 
, da nazjırı itibare alınmamasile tekaüd maaşı tah

sis edilmediğinden bah.sile ya bir memuriyete ta
yini veya harb kıdem zammının Jiizmet müddeti
ne ilâvesi suretile tekaüdünün icra.sını istemekte
dir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda : 
Mumailej’hin vazifesini suiistimal suçlundan 

dolayı işten el (^ektirilerek 2996 sayılı teşkilât 
kanununun muvakkat ikinci maddesi hükmüne 
tevfikan memuriyetle alâkası kesildiği cihetle tek
rar memuriyete tayini mümkün olmadığı ve 18 se
ne 10 ay ve beş gün olarak’te.sbit edilen müddeti 
hizmetine mukabil mezkûr kanunun salifüzzikir 
maddesi hükmü delâletile 1683 numaralı tekaüd 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince ikramiye 
verilmiş olub hizmet müddetinin yirmi seneden 
noksan olması ve tekaüd maaşı tahsisine müsaid 
olmaması itibarile 695 sayılı karai'in 14 ncü fık
rası hüliinü karşısında harb zamlarındaiı istifade 
etmesine imkân görülmediği bildirilmiştir :

İcabı görüşüldü : Maliye vekâletinin yazılı 
cevabına kani olmadığı ve kanunî müddetleri' 

malik bulunduğu surette idari kaza yoluna da mü
racaat edebilirse de dilek üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1400 5 - IV - 1941)

43Ö3. Pfihriye İslâm. i A.sliye hukuk mah- Hacı İbrahim aleyhinde Kelkit asliye hukuk
4 5 3 6 , Muhacir Memed ha- kemesiîie aştığı da- mahkemesinde ikame eylediği meni müdahale 

. nesinde misafir. va H. \e tapu ibtali davasının altı aydanberi neticelen-
Kelkit. dirilmediğinden şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda: 
I>ahsedilen davanın 5 - V - 1938 tarihinde
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A r z u h a l  v e r e n l e 

r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t ı n ’d u k l n r ı  v e i '

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v ^ v i l d i ^

ıu*ti(*olendi^i îinla^ılanik keyfiyetin müstediye 
It'fhiıniniîi fi - V'll - 19:îH larihli yazı ile (îümü- 
şfuıe ('iimhuriyel ınü<l<ieiıını\ınıili^ine tebliğ 
(Mİihiiiij oldnjju biidii’ilınekledii'.

1\'iyini ınuanu'l«\ \e mahal  o l ınadı^ı ı ıa  karar  

\ e r i ld i .
Karar NO. Karai" tarihi

1401 T) - 1\' - 1940

441H
4<)r)7

Ahıned i iudak.  
{•''renizi mü cade l e  s ı h 
hat memıu-ıı .  
l l leholu.

A le y h i ne  ya p ı la n  ic
ra takihU'rini i ı  .su
reli  eei ’eyaıuı ıdaM şi- 
k â \ e l .

İnebolu iera «lairesinee a l eyh ine  y a p d a n  icra 
takibUM'inin sui ’eti e e rey an ın d an  j^ikâyet et ınek-  

tediv.
Adl iy ( ‘ vek;lleliıul(Mi a lm an  ee^abd a;
MnmaiU'yhiı ı  m u h te l i f  şahı sÎMa olan boreun-  

daıı  do lay ı  a l eyh ine  ieraî t ak iba t ta  b u lu n u l d u ğ u  
ve Sinjrer k u m p an y as ın a  olan boreu sebebile-  
dik i ş  makiiK'sini haeiz i(;in <‘vin(>- u(»len menju-: 
i'U tahk ir  etmes i  üzei-ine hakk n ıda  zabıt  v a r a 
kası t anz im e(lil<*i'ek müd(1eiumumiii}>'e \eı*ilmiş  
(»blu^u \ e  eaı-i muam(‘lâ11a biı- yaıdiij l ık olma-  
dıj:ı ınn m u h t e l i f  t ar ih lerde  kend i s ine  tebli{>' 
edi lmi ş  bu lunduj în Kas tamo nu  müdde iunnnn i -  
l iyinin işaiMiıa at fon b ib l ir i lmektedi r .

'Payini muameh'ye  mahal  o lm ad ıg u ıa  karar  
veri ldi .

Kai'ai' No.  Kaı-ar tarihi

1402 T). IV - 1940

188 Ali Rıza Duralı.
192 Kevzioğlu.

Sivrihisai’ kazasının 
kurşunlu mahallesin
den Taşhan cezaevin
de .
( 'orum.

H a s ta  o lduj jnndan  
bajşka bir  c ezaev ine  
Jiakil ve tedav i  e t t i 
ri lmesi .

Hasta oldı ıö'undan bahsih* diğeı  bir cezaevi-  
iH' a l ınarak  t edav i s in in  teynnnİJii  i s l emekted i r .  

. \ iHiye \ c k â l e t i n d e n  a lm an  cevab da  : 
Mu ma i l eyh in  ( ’orum mendeke t  hastan<‘sin-  

de ı e d a \ i  o luna ra k  taburcu  edil(1i{ii ve (^ene- 
s i hd tk i  âr ı zanın  t edavi s i  a y a k ta  ya] ) t ı rdarak  
malıal l i  H ük üm et  hek imin in  y i i s t erdiğ i  re j imin  
tatbiki  i(;in A ma sya  cezaevi ıu'  nakled i lmekt i '  
o ld u ö u  b i ld ir i lmektedi r .

1'ayini  muam eb 'ye  mahal  obna<l ığına karar  
veri ldi .

Karar Xo.  Karar tar ihi -

1403 5 - IV -1940



•m

Şükrü Sorgu, 
riftçi.
Zile.

Kaza kaymakamın
dan şikâyet.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arauhal hulâsası Encimıen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

Kaza  kay ınakî i ın ın ın  köy  hütçesinfleı ı  zim- 
i iu' t ine ı>ju*.‘i ge(;iı-«liiiinf|pıı v<‘ h a k k ı n d a  takil)îil 
y ap ı l m a s ı n a  dalı* Adl iye \ ( “kû lo t ine  \ a k i  o lan 
ihb a r ı  ı ı a / a ra  a l ın m a d ığ ın d a n  ş ikâye t  e1uı«*k- 
tedi r .

Adl iye vek â le t in d e n  ^<*len ı^ovabda : 
leı-a e t t i r i l e n  t a h k i k a t  netice.sinde nıuniiii- 

(eyh k a y m a k a m  h a k k ı n d a  t a k i b a t a  mah a l  «ö- 
r ü lm r d ip i  '^fokad ( 'ün ı lmr ive l  M ü dd e in m u m i-  
ii j finden bi ldi r i l e rek  ki ' y i iyef in  Ş ü k i ‘üy<' tel)lifi 
edi ldiği  î>i ldir ibnektedir .

Kncünıenee t ay ini  muan te leye  maha l  o lmadı-  
•rına k a r a r  veridi .

K a r a r  No. K a r a r  t a r ih i

1404 5 - IV -1940

2801 , Vakkas. 
2946 - ^^razianteb.

Tazminat davası hak
kında.

(«azianteb asl iye m a h ke m e s i nd e k i  t azmina t  
d av a s ı n ı n  su r e t i  c e r e y a n ı n d a n  v(> ver i l en hük-  
nuın k a n ı m a  m u h a le f e t in d en  .şikâyet e t m e k t e 
dir .

Ad liye  v ek â le t i nd e n  a l ınan  eevabda  : 
( inziantel)  posta idaresi  t a r a f ı n d a n  Osman-  

nğuh ı  V a k k a s  ve kefi l i  Kmirzade  V'akkas a l ey 
h inde  mahal l î  m a h k e m e s in d e  aıjılan a l ac ak  d a 
vas ın ın Tem yiz  m ah k em es i  heye t i  ımıumiyes in in  
n a k z ın a  t e b ea n  y ap ı l a n  m u h a ke m e s i  son un da ,  
ınüdde ia leyh  V a k k a s ı n  ida re ye  a id müddeab i l ı  
mebal iği  m u h a f a z a d a  k u s u r u  sabit  iyörülmüş ol- 
nuısı hasebi l e d av a  o l una n  p a r a n ı n  mıis^tekiden 
t ahs i l ine  k a r a r  ver i ldiğ i  r î az ian te b  T. müdde i -  
um um l iğ in in  işarı  <‘evab i s in den  anlaş ı ld ığ ı  ve 
i şbu k a r a r a  razı  o lm a ya n  t a r a f  k a n u n î  yo l l a ra  
m ü r a c a a t  ede b i l eceğ inden  m ü ş t ek iy e  t eb l iğ  ed i l 
diği  bihl i r i lmişt i r .

:>11 sayı l ı  k a r a r a  t e v f i k a n  m a h k e m e le re  aid 
dîiva mevzuu  üze r in de  en cü me n ce  k a r a r  i t t i h a 
zına maha l  o l ma d ığ ın a  k a r a r  ver i ldi .

K a r a r  No.  K a r a r  t a r ihi

1405 5 - IV - 1940

3650 Haşan. Kesilen malûliyet '̂̂ 19 senesinde kendisine tahsis edilip 1926
8852 îyicioğullarındaiı. Ar-nıaaşınııı iadeten tah- senesinde kesilen mairdiyel maaşının iad(*1en

tıklar köyünden. sisi. tahsisini istemekledir.
Karadeniz Ereğlisi. 1̂. M. vekâletinden j^elen cevnbda :
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ü  A r z u h a l  v e r e n l e -  i 
 ̂ ğ  r ı i î  a d ı ,  s a n ı  v e  | A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n d i  m e n  k u r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

^  o t u r d u k l a r ı  y e r  >

551 numaralı terfih kanununun tatbiki sı- 
)n+>MHİa nıüstodinİH Haydarpaşa hastanosindeki 
muaycnosini havi raporda tes1»it edilen arızasr 
oıııraz eedvelinc uyııun görülmediğinden 192() 
senesinde nıalıîliyet (U‘?’e«*esi knhlırılnıış ve fa- 
k;ıl son ar/.nlmli üzerine tekrar yapılan nuıaye- 
nosindc arızasrnnı ilerlemiş (i neı dereceye uy
un n ulfluğu liiirühnüij ise de I^ivanr muhasebat- 
(;;ı yapıhın ledkikatta malnliyet maaşlı 1G83 nu- 
m«r?ılı kanunnn îu'şrinrlen evvel kesilmiş olma
sına İfinnen l»u kanunun .'57 nei maddesinin hak- 
knıda tatbiki jııümkiin (»lamıyaeağı bildirilnnş 
vt‘ dei’ecesinin lî)2(l dfi kaldırılmasnjı mueib 
Tituiimele ve raporlarda i)ir yanlışlık olmadığı 
Sıhhiye dairesi?u*e levid edildiğinden tekrai' 
maaş tahsisine imkân ohnadığı bildirilmiştir.

Tatbik edilen bu muamelej'e kani olmadığı 
surftte nıüstedinin kazai yollara baş vurması 
ikti/,a edeceğine yört- «Micünience dilek üzerine 
bir muamele iTasınîi iııdiAn (»Imiidığına karar 
\erildi.

Karar \o .  Karar tarihi

140(5 5 - IV - 194ü

2819 Şevki Ural. 2997 sayılı tapu teş- 2997 sayılı tapu teşkilât kanunıuuın II ve 12
2966 1 »pw sieil mödürlü- kilât kanunu hakkın- tıci mad<leleri arasında meveu«l ahkâm mübaye-

da. net v<* trzadnıın tadilen ıslahınr t(*menni otmek-ğü kâtibi. 
A nkara. todir.

'I'ayini nıuanıclcyi' mahal olmadığına karaı- 
v«‘rihli.

Karar Xo. Karaı* taı*ihi

140'i 5- I V -1940

:i581 Yasef Aydınlı Küpeli. Devlet şûrası kara- 
o77f) Haynıakioğlu. rrndan şikâyet.

Karataş şehid Nus- I 
rat soİcak No. 67, 
t»mir.

Babasından müntakil olub emvali metruke 
olmamak üzere kendine aid bulunan emvalinin 
aynen iadesi lüzumuna dair Devlet şûrf^sına ac:- 
dığr davanın müddet münıru sebebile reddine 
dair verilen kararın hakkına müessir oluşuntlan 
şikâyet eylemektedir.

Emvali metrukeııin aynen iadesi hakkında 
Devlet şûrası kararının istihsali kanunî bir za
ruret olmakla işin bu baknndan tedkikihe salâ- 
hiyctdar olan Devlet şûrasından her hanf^i bir 
şekilde sadır olan karann encümenc<‘ tadiline



^  A r z u h a l  v e r e ı ı l u -  
^ 3  rin adı, &anı ve Arzuhal hulâsa»! Eiicİuih'i: İcaıarı ve ne se))ebden veriitliĞiN
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say ı l ı  B ü y ü k  Mil l e t  Mecl is i  k a r a n  muc ih in -  
(.•e imkân o lm a d ı k ın d a n  d i l eğ in  redd ine  karar  

veri ldi .
Kara?- İS'o. Karar Tarihi

1408 r> IV - 1940

;î:)7ü

;}580
;]775

iîtiT

.Mehıııed ve ai'. 
Muhtar ,  
(^'uyaııoğlıı. 
N e d i y e  köyüiKİe.  
i neUohı.

K öy le r in de  yap ı lan  
araxi tahriri  nıuatııe-  
lâtrnın y o l s u z l u ğ u n 
dan sikAvel .

Ihsan .
Mu st a fa oğ lu ;  
Kşrefi leı-  n tahai l es in
de* H ü s a m et t i n  ea-  
nıii e i v ar m da  \ o .  
evde .
B iU 'e ik  esk i \ari<lat 

l ıa ,^kâtih i.

I^uvîıia.

M a h k e m e d e  Uerael  
e t t i ğ i nd en  haklaı-ı-  
n m iadesi .

Her  iki nıüs ted i  m ü ş t e r e k  istidalariJida 17 
madd e  iU- kö y l er i n de  yap ı lan  arazi  tahri r  m u a 
me lâ t ın ın  kam i l en  ruhu kanıuıa ve t a l im a t n a 
me lere  ayk ır ı  ya] ) i ld ığını  ve  k a y m a k a m l ı ğ a  vaki  
ş i k ây e t l er i n in  nazar ı  d ik ka t e  a lun ua d ığ ı  hildi-  

ı - i lmektedirler.
M al i y e  ve kâ l e t in in  ce v ab ın d a:  lUı arzuhaldi '  

köy ler in in  han<ii mevkiUiri ı ıde  k imlere  aid hai l 
di arazi  üzeı*iude ka nu n su z  ve yo l s uz  mua m ele  
y a p ı l d ığ ı  izah ve yo l su z lu k l ar ı  ishat edece k  de-  
lillei' fçösteri lmeksizin umu mî  m a h i y e l l e  «jikâ- 
y v t  ed i ld iğ in d en  key f iye t  Ka s t am o nu  val i l i ği  
vasıtasiU' t ed k i k  e t t ir ihu i ş  ve b i l cünde müdde-  

i yat ın  yer s i z  \(* as ı ls ı z  buhuKİuğunu  ve her iki  
köy muhtar ın ın  ve ihtiyaı- heye t in in  tahr i r  k o 
m is yo n u n u n  k a nu nsu z  m u am ele  y ap t ı ğ ı n a  da ir  
müracaa t  ve ş ikâyet le i ' i  o lm ad ığ ı  an la ş ı ld ığ ı  

bi ld ir i lmekted ir .
Arazi  t ahr ir  i ş ler inde k an un un  «>österdiği 

yol lara  müracaat  ed i lmek  ve bi juıet ice  ida)-î k a 
za y o lu n a  da g id i lm ek  ikt iza e d ec eğ i n d en  m a h i 
ye t  ve s ebeb i  esasen merhul  kalan di l ek  üzer ine  
e n cü m en ce  tay i n i  m u a m e le y e  mahal  o lmad ığ ına  
karar  veri ldi .

Karar  No. Karar Taril ı i

1409 :> - IV - i!)4n

Bir  i f t ira  yüzün den  işten el cekt iri l ib mahk e 
meye  sevk k ı l ınmış  ise de beraet  eyl ed iğ ini  ve  
açlıkta ka ld ı ğ ı  müd<lete aid i « t ihkak larmı  a la m a 
dığı  jîibi berae t inden  sonra da me mu r iye te  t ay in  
kı l ınm ad ığ ı n ı  ve binnet ice  26 s enel ik  h izmet ine  
rağmen  on yed i  senc'iik hiznu*ti mesbuk o lduğun-  
<lan bahsi le :H6 lira tazminat la memur iye t t en  
alâkasının  kes i ld iğ inden  şikâyet  etmektedir .

Mal iye  v ek â l e t i n in  cev ab ınd a  ınüs ted in in  id

d ia  ey l ed iğ i  h i zmet  mü dd et i  k an un en  mute ber  
o lmayan y i rmi  yaş ı nd an  evvel  vaki hizmeth'r  ol-
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Ai’zuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden veril(iiği.

3107 Dilâver.
3271 Resneli îbrahimoğlu. 

Kütahya cezaevinde. 
KfitahyB.

Valinin muamelele
rinden şikâyet.

duğundan bunların hesaba dahil edilmesine imkân 
olmadığı ve vazifeden mütevelid malûliycti ta
hakkuk etmediğinden bu noktadan da kendisine 
maaş tahsisine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

Hakkında tatbik kılınan muameleye kani bu
lunmadığı surette kazaî mercilere müracaat yar 
pılması iktiza ederken Meclise müracaatta bulun
duğu anlaşılmakla Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1410 5 - IV - 1940

Ordu vilâyetinde kendisine tahsis edilen fın
dık bahçelerini valinin haksız muamelesi yüzün
den muamele tekemmül ettirilmeyerek bu yerle
rin başkasına teffiz ve temliki üzerine vaki mü
racaat ve şikâyetleri havi evrakın ziyamdan ve 
hakkının meydana getirilmemesinden şikâyet et
mektedir.

Yapılan tahkikatta : filhakika müstedi hak
kında haksız muamelelerin yapıldığı ve bu yüz
den cinayet vukua gelerek müstedinin 24 sene
ye mahkûm edildiği ve buna tahsisi icab eden 
fındık bahçelerinin elden ele geçmek suretile 
son maliklerinin hüsnüniyetleri yüzünden bun
ların istirdadile müstediye temliki imkânı kal
madığı ve müstedinin orduda iskân ve ikameti 
mahzurlu bulunduğu anlaşılmış ve kendisine Ba- 
likesirde 50 dekarlık bir gayrimenkulün teffizi 
hakkmda emir verildiği anlaşılmakla yapılacak 
muamele kalmadığına karar TerildL

Karar No. Karar Tarihi

1411 5 - IV -1940

4380 Halid Buğday. 
4615 '̂ Yeni mahalle posta 

I caddesi No. 20. 
Vkıflar umum mü
dürlüğü inşaat Md. 
mimarlığmdain mû- 
tekaid.
Beşiktaş - îstanbal.

İkramiye verilmedi
ğinden şikâyet.

33 küsur sene hizmet ettiği ve 1683 numa
ralı kanunun hükümleri dahilinde tekaüde 
sevkolunduğu halde ikramiye verilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden alınan ce- 
vabda : Müstedinin tekaüde tâbi maaşlı hizmet
leri nıecmuunun 27 sene dokuz ay 14 günden 
ibaret olduğu ve bu itibarla 1683 numaralı ka
nuna ek 3028 numaralı kanunun birinci mad
desinin (A) fıkrası uyarmca inhisarlarda ge-
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Aı*zuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

v̂ eıı ücretli liizııieti de ilâve edilerek t'erî zam
ların baliği bulunan 39 sene üzerinden 78 lira 
ile tf'kaüd edildiği v(‘ hizmeti otuz seneden 
fazlaya baliğ olduğu halde kendisine 58 nei 
madde mucibince ikramiye s^erilemediğine 
lince : 1683 numaralı tekaütl kanununun 58 ve 
Meclisi Alice ittihaz olunan 609 numaralı ka
rara göre ikramiye alabilmek i<,̂ in maaşlı iken 
tekaüd olması lâzımgelip 3028 numaralı kanun 
ise evvelce Devlet hizmetinde iken bilâhare 
kanunun ta\ân ve işaret eylediği dairelere in- 
tisab edenlerin buralarda ücretle «ec^irdikleri 
hizmet müddetlerinin tekaüdiük müddetine ih'ı- 
vesini ve son memuriyet ııutaîjları üzerinden 
tekaüdiükleri esaslarını kabul etmisj olup bu 
{Tİbilerin tekaüdiükleri sırasında maaş abna- 
dıklarınjr <>(")re ikramiye almamaları veya üc
retle "ecen hizmetlerinin hizmeti fil iye adde
dilmesine binaen ikramiyeye istihkakları hu
susunun muhtacı tefsir jrörüldüğü ve bu cihet 
tefsiren halledilmedikçe bu ıribilere ikramiye 
verilmemesi lâzmı»'ek?ceği Divanı muhasebatın
7 temmuz 1937 tarihli yazısında bildirilmekle 
tekaüdiye ikramiyesi tahakkuk ettirilemiyeee- 
ği bildirilmektedir.

tij düşünüldü : Cari muameleye kani olmadı
ğı surette hâdisenin kazaî tarikle halli iktiza 
edip encütiience tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Kaı-ar No. Karar tarihi

1412 5 - TV -1940

1&16 ! Bodur Mentedoğlu 
2Ö26 Ahmed ve ar.

I Kersentaji köyü hal
kından.
(razianteb.

Tefviz muamelesi ik
mal edilmek üzere 
iken başkasma veri
len arazi H.

Araziye muhtaç olduklarından ve tevzii ara
zi talimalıuımesine tevfikan zarurî masraflarr 
\!itn-arak millî emlâke aid bir yerin kendileri
ne teffiz muamelesi ikmal edilmek üzere iken 
oi-taya (;ikan Suphi namındaki bir muhacire 
verili)) kendilerinin mahrum bırakılmış bulun
duklarından ve vaki müracaatlerine mahallinin 
\anlış İ!;>aratile hakikate gayrimukarin cevab- 
1ar aldıklarından ve binnetice hem arazi almak
tan nıahfum kalmış ve hem de verdikleri pa
ralardan zarar görmüş bulunduklarından şikâ
yet eylemektedirler.

 ̂ apılan tedkikatta ; Mü.stedilerin tafsilen



öl
Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsasıKııcüıııe]] kararı vc ııu sebebden verildiği 
oturdukları ver i

bildiı-diklci'i ve<‘hile kayde nazaran mesaha nc- 
I  t içesi ])(;k l‘a/la olmasına rağıııen Suphiye ve

rilen araziden kendileri dahi ifrazen istifade 
edebilmeleri imkânı hinnetiee tahakkuk etmif; 
ve İMİ hususta mahkemeden sadır olan karar
larla lıaksı/, vaziyet taayyün etmiş, hem Sııi>- 
lıiye ve lıenı de müstedilere arazi vermek im
kânı lıâsıl olmıifj bulunduğu aniat^dmıştu*. 

Encümenee yaprlaeak nıuaınele kalmamış ol- 
i duiıana kavar verildi.

Karar No. Karar tarihi

356:̂  l'ktızade.
375f) ‘Selimiye ma hailesin

de Dumlupmar so
kağında No. 7 de 
Hüsnü: vasıtasıle. 
l^alrkesir.

>?ehi<i oğlundan )na- 
as tahsisi.

2750 Hüseyin Ekin,
2892 Terme kazasının Çay 

mahallesinden, 
Samsun.

Hâzineden taksitle 
satın aldıği fındık 
bahçelerinin bedeli 
H,

1413 5 - IV -1940

Bulgaristandan hicretle Türkiyeye geldiğini 
18 nisan 1331 tarihinde Çanakkalede şehid dü- 
^en oğlu mülâziiu Hüseyin Itilmiden kendisine 
tahsisi icab eden eytam ve eramil maaşı için mü
racaat ettiğinde oğlunıuı ,'jehid olduğu zaman 
kendisinin Bulgaristanda bulunması hasebile ka
nunen maaşa müstehak bulunmadığı cevabı ve

rildiği ve çok muhtaç bir vaziyette bulundu
ğundan bu maaştan mahrum edilmemesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevabda: 
Filibeli Hüseyin Hilminin 1331 de Çanakkalede 
vukubulan muharebede gaib olduğunu ve vali
deki Enızade ise temmuz 1929 tarihli pasaportla 
Türkiyeye gelib 6 - II - 1930 tarihinde Türk ta 
biiyetine girmiş olduğundan Tekaüd kanunu 
ahkâmının Türklere münhasır bulunması ve ga- 
iblik hâdisesinde maaş isteyen anası Enusade o 
zaman ecnebi tabiiyetinde bulunduğundan bu 
haktan istifade edemiyeceği bildirilmektedir.

Yapılan muameleye kanaat edilmediği su
rette İdarî kaza yoluina müracaat edUmesi icab 
edib'encümence yapılacak- bir muamete'olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar Tarihi

1414 5 - IV -1940

Hâzineden taksitle aldığı fındık bahçeleri be
delini haTİkzede mazbataları muhteviyatile öde
mek istemesine rağmen bu dileğinin yerine ge
tirilmediğinden bahsile verdiği taksitlerden 
vaz geçerek gayrimıenkullerin iadesine Hazine-



u

A r z u h a l  v e r e n İ e -  
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t u r d u k l a r ı  y e r

■e»
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nin muvafakatini istemektedir.
Yapdan tahkikatta: Dilek dairesinde kanunî 

muamelenin yapılması lüzumu mahalline emre
dilmiş olduğu anlaşıdığmdan encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2126
224Ö

İsmail Hakkı. 
Ekşioğullarmdan. 
Emekli ihtiyat ma
lûl mülâzimi.
Hacı Eftal mahalle
sinde.

Afyon Karahisar. 
İkramiyesinin veril
mesi.

1415 5 - IV - 1940

İstiklâl harbinde yaralanarak beşinci dere
ceden malnliyet maaşmn nail olmıısj ve üçüncü 
dereceden nakdî mükâfatını da alınıp ise de üq 
maaş nisbetindc ikramiye verilmediğinden şikâ
yet etmektedir.

M. M. vekâletinin cevabında :
Balhsedilen üe aylık maaş nisbetindeki ikra

miyesi için vaktinde müracaatta buhınmayan 
ve bu sebeble 1513 sayılı kanuna tevfikan Hazi
ne lehine sakıt olan bu hakkın edasma imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Bahsedildiği üzere müddet mürurundan do

layı hakkın sukutuna kani olunmadığı takdir
de kazaî yolla istihsal edilmesi icab eden biı- 
hakka mütedair dilek üzerine encümence tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1416 5 - IV -1940

Beis 
Giresun 

î. Sökmen

M. M .  
O r d u  

H. Şaırion

Kâtib
Samsun Bolu Bursa Çorum

Lûtfi Gören M. F. Gerçeker Nuri Kayaalp

Gazianteb Kocaeli Niğde Ordu Samsun Sinob
M. Şahin î. Tolon Naim Er em Dr. Vehhi Demir N. Fırat î. Cemal Aliş

Sivas
A kif öztekin Erdemgil

Tokad 
M. Develi

T. B. M. M. MtUhMH
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3852
'40()3

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Osman Düğü. 
.Vhmedoğlu.
Sinan malıaJleşinde. 
Bismil - DivarlMikıı*.

705
^737^
5280
563S

Arzuhal hulâsası Enciinıoıı kararı ve ne sebebden verildiği

3606
3SÖ0İ

yet.

llakkmda tarhedilen Pasaportsuz Hicaza {fittiğindeıı bahsile hak- 
para eezisındaiı .şikâ- kında para c<“zası tai'hodildiğinden sjikâyet ey

lemektedir.
Vapılnıı tahkikatta: Hieaza yittiği anla^ıldı- 

«rHKİaıı hu eezauın tarhedildiği hildirilmektedir.
Vaj)rlan hu muameledi' kamına nuıhalefet }»:ör- 

düs'üne f̂ ■öre nıüstedinin ah'ıkadar ka/aî mer
cilere müracaat etmesi icah ederken liüyük Mil
let M(‘clisine müracaat eylediği anla.'jildıjîîndan 
tayini mnanıeh'ye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1417 4 - IV -1940

Mahıııud Demir. 
Ahınedoğlu |
Camii cedid mahallesi. 
Xevsehir.

Kır bek<:ilerinin üc
retleri II.

lîelediyf'ce istihdam edilen kır l)ek<,*ileriııin 
kötü adanı olduklarından ücretlerini salma su- 
retile halktan aldrklarından .şikâyet etmektedir
ler.

Ya])dan tahkikatta bunların ji'ördükleri hiz
met amme hizmetinden olduğundan ücretlerinin 
belediye bütçesinden tediyesi mahalline bildiril
miş olduğu anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verihli.

Karar No, Karar tarihi

1418 4 - I V -1940

Fehmi Kökkaya. Ziraat banka-sınea ya- i
Pazar Icazası Hamidi- pılau sHtı.-̂ ın durdu-
v(' köyünde. j rulması.
İt iza r. i

24 mayıs 1926 yılında Ziraat bankacından 
600 lira istikraz ettiğini ve bunun ilk tak.sidi 
olan 55 lirayı tediye etmiş ise de geri kalan bor
cunu tediye edemediğini ve bunca mukabil bir 
kısım emvali gayrimenkulesinin bankaca satıl-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduldan yer

Arzuhal nulâsası

3274! Saffet KıraÜı. 
1^45 Emekli binbaşı. 

Keban - Elâzığ.

3647
3849

Haşan Fehmi ve ar
kadaşları.
Manisa bağcıları. 
Manisa.

Encüıııeii karan vu ue sebebden verildiği

makta olduğunu boyun ile bu satışın durdurul
masını istemektedir.

Ziraat banltasmın cevabına atfen Ticaret 
vekâletinden alman cevabda:

24 - V -1926 tarihinde üç taksitte ödenmek 
üzere verilen 600 liranın taksitlerinden hiç bi- 
risuıin ödenmedeğinden 2814 sajalı kanunun 
İniküınlenne göre 15 scııcdo öcli'inııek ü/ore mu
ayyen taksitlere l)ağlanan bu borcun taksitleri 
yine kanunî bir mazerete nıüstenid olmaksızın 
vadelerinde ödenmediğinden ve bu suretle l)an- 
kanın alacağı muacceliyet kesbetmiş bulundu
ğundan ve kanun mucibince bankaya ipotekli 
gayriiıuîiıkuller açık arttırmaya çıkarıldığıııclaıı 
ve on iki yıldan beri ancak 50 liradan başka 
lahsilât yapılamadığından ve yapılan tedkikat 
neticesinde borçlunun hali vakti yerinde olub 
bu işte kötü niyet beslemekte olduğu anlaşılmış 
olduğundan takibatın durdurulmasının muvafık 
olamayacağı bildirilmektedir.

tşin icabı düşünüldü : adlî bir mesele olan 
dilek haldcında Encümence yai)ilacak bir mua- 
nıele olmadığına karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

1419 4 - I V -1940

Mahkeme kararının 
icraen in tazı sırasnı- 
da yapılan haksızlık
tan şikâyet.

Karısı ile arasında mt'vcud boşanma ve na
faka ve ınağsul) eşya davası sonunda verilen 
kararın icraen infazı sırasında vaki haksızlıktan 
şikâyet eylemektedir.

Yapılan tahkikatta iirım hükümleri dairesin
de icraen infaz muamelesinin yapıldığı anlaşıl
makla ÎUI sayılı Meclis kararına tevfikan esasen 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1420 4 - IV -1940

Bakiye
affı.

borçlarının Hâzineden taksitle satın aldıkları bağlardan 
bakiye taksitlerini ahval dolayısile veremedik
lerinden ve Devletçe köylülerin topraklandırıl
ın ası prensibi mevcud bulunduğundan bakiye 
borçlarının affini dilemektedirler.
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1 3  .  i A r z u h a l  v e r e n l e -  
" 1  r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a i ’ a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  
^  ,  o t u r d u k l a r ı  y e r  ,    ^

' ' Tayini muameleye mahal olmadığına karar
verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1421 4 - IV -1940

471G Cemal Boğazlıyanlı. 
5045“' ve ar.

Boğazlıyan.

Boğazhyan Parti baş
kanı Şevketin yolsuz 
hareketinden şikâyet

Boğazlıyan parti başkanı Şevket Okaym 
yolsuz ve cüretkârane hareketinden şikâyet 
edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin covabnıda: Bazı zabıta 
hâdiseleri üzerine takibat j'^apılmış olduğu ve 
adı f^egen Şevket Okayın parti başkanlığından 
(^ekilmiş olduğu bildirilmektedir.

Encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1422 4 - IV -1940

5010 I Saffet Çelik.
536Ö Erzurumlu.

! Cezaevi karşısında 
arzuhalci.
^Malatya.

İstida yazmaktan 
mcnedilmemesi.

:U99 saydı avukatlık kanunu mucibince ar
zuhal yazmaktan meıuMİilmiş olması mağdui'i- 
yotini mucil) olmakla monımiiyetin rofini iste
mektedir.

Adliye vekâletinin (*ovabında;
P>ahsedilen kanunun muvakkat 5 nci madde

sinin son fıkrasında adlî müzaheret bürosu ku
rulmayan yerlerde kanunun 28 ncü maddesinin 
evrak tanzimine ve resmî dairelerdeki işleri ta- 
kil)e dair olan hükümleri bu büronun tesisine 
kadar tatl)ik olunmıyacağı tasrih kılınmakta ol
duğundan arzuhalciler hakkında bu hükümler 
dairesinde muamele yapılnmkta olduğu bildiril
mektedir.

işin icabı düşünüldü: Hanp;i ahval ve vaziyet 
içinde arzuhalcilik yapılmasına kanunen mesağ 
olduğu vekâletin cevabnıda yazılmış olmasına 
binaen dileği hakkında encümence muamele ta
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1423 4 - I V -1940
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I  î §

5235
'5610

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Sabri Olgun. 
Çarşamba Fethiyede 
tütüncü Hüseyin 
Baysak olilo Ilalknlı 
Yüksek ziraat okulu 
mezunlarından.
Fatih - İstanbul.

Arzuhal h u lâ sa s ı' Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Hakkmdaki tahkika
tın ikmaline kadar 
cüzî bir ücret veril
mesi sonra da mu
vazzaf memurij^ete 
tayini.

\ 'aıı  zirnnt nıcı ını i’lujiuiKhı dok uz  a y  devanı  
; (‘d<*M hizmeti  e s ı ıa sında hakkıt ıda v<‘ril(‘iı tev-  

bih <‘(‘/ ,asınd;m mült'cssiriMi istifn <*tıııi  ̂ is(> do 
, l ıakkıudî iki  t j ıhkikat ın  ikırınliııe k ad ar  ş imdi l ik  
j cüzî  bir ücret  ver ibnes i  ))ih"ılıare m u v a z z a f  me-  
' nn ır iyc te  1 ay in ini  i s t emektedi r .

! Yapılan tahkikatta bazı mcnutrlara tecavü- 
! zat ve tahkiratta bulunmaktan dolayı kendisi

ne levbih cezası \'erilmi.ş v(î bli'ndnıı sonra m<>- 
nıuriyetten istifa etmiş olan mumaileyhin 

' lira maaşhı (Jermik ziraat nıuallimlifiine tayini 
için Diyarbakıra yazıldığı anlaşılmı.ştır.

Encümence yapılacak muamele kalmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1424 4 - IV -1940

2254 , (^nıeroğlu Veli.
2371 I Kunduracı Ahmed 

Midhad önadsu vası- 
tasile.
Fermeııciler caddesi 
No. 137
Galata - İstanbul.

Tekrar bir işe konul
ması.

4054 ■ Münir Baki ve ar.
4272 Vakıflar U. Müdür

lüğü Evrak mümey- 
yizi.
Ankara.

Ziraat bankasına olan 
borçlarını diledikleri 
taksitler daire.sinde 
ödemelenııe izin ve
rilmesi.

İzmirde vatanî hizmetinden dolayı Hükü
metçe evvelce mükâfatlandınidığını ve bir işe 
komıMırğumı halen işsiz olduğundan yihe bir 
işe konulmasıuı istemektedir.

Yaşı ve sair evsafı müsaid olduğu surette 
dilediği merciden iş isteyebileceğinden encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1425 4 -IV - 1940

Ziraat lıankasına olan borçlarını bahsej'le- 
dikleri taksitler dairesinde ödemej’e müsaade 
edilmesini taleb etmektedirler. 

iMerciinden alman cevabda :
2841 sayılı kanuna tevfikan bu borcun tak- 

sitlendiği ve başkaca muamele ifasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1426 4 - I V -1940
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■Îİ888
4096

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yej-

Nooati Ayhan.
Sıdıka vekili. 
Kü(;ükayasofya mey
dan arkası sokak No.
5 Sultanahmed. 
Islanlnıl.

A r z u h a l  l ı u i â s a s ?  E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n ' - s n e r i l d i g i

Müvekkilinin eocu- 
jçuna a 1(1 nafakaiıın 
tahsilindeki betaetten 

ret.

Müvekkilinin (jocuğmna aid ınahkCıminhih ne- 
l'akanm talısilindeki bc'taai ve miişkihîitan f;iikâ- 
yet edilmekledir.

Viii)jifiiı laJıkikatla ■
Bor(jluıum haezcîdileu ıııallarmın talibleri- 

ue satii  ̂ muamelesi ya])ilamadığı ve meveınl 
vekâletnaıiK'de salâhiyet olmadiî^ıııdan müvek
kil namına tei'errıı edilemedi^çi ve verilen ha
pis kararını vaktinde Temyiz mahkemesine 
göndermiyen kâtih hakkında inzibatî ceza ya
pıldığı ve borelu ile alacaklı uj'us^arak icra 
muamelâtını tehir ettikleri anlaşılmıştır.

»Şu halde Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1427 4 - IV -1940

3774 Abdioğlu Ali ve ar. 
3982 ' l^nrç mahallesinde.

I Burdur.

3577 ; Remzi ve 'Şevket Alc- 
,̂ 7̂72 man.

Büyük oyuncak kö
yünden Saallıano ci
varında bakkal Me- 
med vasıtasile. 
Samsun.

İCazineden taksitle Hâzineden taksitle satın aldıkları emlâk 1 ak
satın aldıkları emlâk sit borçlarnn ahval dolayısile ödeyemediklerin- 
taksit borçlarını öde- ' den bu malların Hâzinece satılmakta olduğun- 
yemediklerinden bore- dan borçlannın yc'iıiden tecil edilmesi veya mal
larının yeniden te- ların j>cri alınması istenmektedir, 
eili. I 'l'ayini muameleye mahal <tlmadığına karar 

: verildi.
Karar No. Karar Tarihi

Arazi vergilerinin 
tenzil muamelesini 
teğmin için vaktinde 
müracaat edemedik
lerinden bil haktan 
istifadeleri ve malla- 
nnın hacizden laırta- 
rılması.

1428 4 - IV -1940

Yüzde yetmi>5 tenzilâta tâbi olan arazi verp:!- 
lerinin tenzil muanu‘lesi için vaktinde müracaat 
edi‘iiK‘mi;jl(M-s(‘ d(‘ hu haklan kendilerinin istifa 
(leşini ve nıaliarııun hacizden kurtarılmasını is- 
1etm‘kt(Mİirl(‘r. Yapılan tahkikatta eski yıllara 
;ıid arazi borcdan i(;in müsledilerin tütünleri 
üzerine haciz konulmuş ve 2r)()(j sayılı kamına 
tevfik.'in zamanında müracaat etmediklerinden 
tenzihl(*n istifade e<lememiş oldukları bildiril
miştir.

}laklarında kanun hükümlerinin ihlâl edil
memiş olmasına mebni dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1429 4-TV-1940
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4207
4434

4171
4396

3020
4134

Â r z u j f ı a İ  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r

Ifjıbiboğlıı Kıvanç. 
(Jîitîiltepo köyü.
Sal)ik öorolineni. 
I3ıu‘sa.

e

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

( \ ‘in;ıali islâmiyede 
«■(‘('(.‘U liizınetinin te- 
kaüd h('sa])iuda na
zara alınmanı asından 
.şikâyet.

Omer Çilingiroğlu. 
Galata Karamustafa 
sokak Ali Ekber han 
kat : 2 
îstanbul.

Hayat ucuzluğunun 
teğmini için bazı eş
yaya narh konulma
sı hakkında.

4224
Kadii Kançal ve ar. 
Ilakimiyeti milliye 
('addesi No. 156. 
İstanbul.

Konulan vergilerde 
Â üzde yirmi beş ten
zilâttan istifadeleri
nin teğmini.

Cemaati islâmiyede geçen hizmetinin tekaüd 
hesal)inda nazara alınınanıasııulaıı şikâyet edil
mektedir.

Kültür hakaıılığının cevabında: 
l()S:j sayılı kanunda bu Inısu.sa aid lıiikünıh'r 

sarih olduğundan nıallubun isafına imkân nl- 
nıadığı bildiri]nıii;tir.

Hükümetin nıuamelcsim* ra/ı olmadığı su
rette kazaî tarikle hakkını takib edebileceğinden 
encümence bir muameh' i Tasına, mahal (almadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1430 4 - IV - 1940

Hayat ucuzluğunun teğmini için İktisadî ted
birler alınmasını ve bazı eşyaya narh konulma
sını istemektedir.

Jktisad vekâletine gönderilen dilekçe üzeri
ne: Encümence bir karar ittihazına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1431 4 -IV -1940

Muhtar Memed Kork- Borçlanma suretile
maz ve ar. kendilerine verilen
T(‘kin köyü muhtarı, arazi bedeli hakkında. 
Ay'dın.

Borçlanma suretile kendilerine verilen arazi 
için vaktile takdir edilen fahiş kiymetlerin bu 
günün şeraiti altında ödenmesine imkân olma
dığından ‘ya tenzilini veyahud tamamen af- 
fini istemektedir.

Bittahkik tahmin edilen kiymetler vaktile 
idare heyetlerinden geçmek suretile katiyet kes- 
betıniş ve borçlular şimdiye kadar hiç borç öde
memiş olduklarından dileklerinde haksız olduk
ları })ildirilmektedir.

Haklarında kanuna muhalif bir muamele tat
bik edilmediğinden dileğin reddhıu karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1432 4-JV-1940

Mulitelif mahalle ve sokaklardaki evlerine 
1932 de vergi tesbit edilmiş ve buna karşı vaki 
itirazları üzerine tahririn 1933 de j^apıldığı için
o senenin rajdcinin esas tutulduğu ve bu itibarla 
ferdî tadil talebinin reddine karar verilmiş- 
so do tesbit muamelesine 1932 do başlanmış ol-
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00M .
Arzuhal verenle- ‘ 
rin adı, sanı ve ' Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer _   .

’ duğıUH.laıı tahrir ne zaman biterse bitsin 1032 
I rayicinin kiymeti esas olnıasnıın ve yüzde yir

mi l)oş tenzilâttan istifade ettirilmesini istemek- 
i  tedirler.
I Yapılan tahkikatta bu binalai'in 1933 malî
' j yılı içinde tahrir ve iradları takdir edilmiş ol-
' I dnğundan 2870 numaralı kanunun birinci mad-

! desi hükmüne nazaran yüzde yirmi lıeş tenzilât
tan istifadelerine imkân olmadığı bildirilmiştiı\ 

Hükümetin cevabına kani olunmadığı sııret- 
i te i(h»rî kaza yolu ihî hâdiscMİn halli iktiza <‘de-
I ceğinden Encümence bir muamele yapılmasına
! imkân olmadığına karar verildi.
' ' Karar No. Karar tarihi

1433 4 - I V -1940

5128 Ömer Pürmüş.
5488 Zeydan mahallesinin 

Kalo civarı halkı na
mına mubassır. 
Bitlis.

Kalo camisinin kad
roya alınması hak
kında.

Evkaf umum müdürlüğünce kadro harici bı
rakılan Kalo namile maruf camiin yine kadro
ya alınması istenmektedir.

Tmum müdürlüğün cevabında :
Kalö camiinin ihtiyaçtan fazla olması sebe- 

bile kadro harici yapıldığı ve 2845 sayılı kanun
la cami ve mescitlerin vaziyeti tesbi tedildiğin- 
den talebin isafına imkân olmadığı bildirilmiş
tir.

Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1434 4 - I V - 1940

3844
4055

İbrahim Akbaş.
Eski (Jümrük muha
faza memuru.
Saray önünde tütün 
bayii.
Urfa. .

Vazifesine iadesi ve
ya tekaüd edilmesi 
hakkında.

\'azifesind(‘n haksız yere çıkarıldığından ia
desini veya tekaüd edilmesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta verilen vazifeyi görme
diğinden mahkûm edilmi.^ ve 1920 sayılı kanu
na tevfikan meslekten çıkarılmış ve tekaüd 
hakkı olmadığından kanunî vaziyetine göre ik
ramiye verilmek suretile alâkası kesilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Hükümetin tatbik ettiği muameleye razı ol
madığı surette kazaî mercilere müracaat etmek 
üzere dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1435 4 - I V -1940
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A r z u h a l  v e r e n l e -  
i ' i n  a d ı ,  s a n ı  v o  
o t u r d u k l a V I  y e r  

Kâuiil. 
ifusanoğiu.
( Vzn ev inde .  
Istaııl)ul.

A i ' z u h a l  h u l a s a s ı  E û c ü n ı o n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Haksız olarak lualı- 
kvım etlildijiindeu ev- 
rakıum tedkiki.

Katle teşebbüsünden dolayı haksız olarak 
nıahkûnı edilmiş olduğundan evrakının tedkiki- 
ni istemektedir.

liittalıkik hakkında sadır ohııı hükmün kati
yet kesbettiği anlaijilmakla :51i sayılı Meclis 
kararına tevfikan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1436 4 - IV -1940

2SŞ0 Zahide ve oğlu kadri.' fskâu edildiği <‘vin ı Ilarikzede olub i.skân edildiği evin kendisine 
3 0 2 8  , l^îîyraklı Bornova ead- k(‘ndisine tefviz edil- j teffi/ ediluıemesin<len şikâyet etm<*kledir.

desi (îöl sokak Xo. 1. meiıu'sinden sikfnet. i  l>iltahkik bn iş i(;in Dc'vlet şurasına a(;li}jı
]//mil'. davanın redde<lildiği anlaşıhnıştır.

S03 sayılı karara tevfikan dileğin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14:37 4- IV- 1940

175 , Hamil Ağa<; V(‘ ar. | ()rtî\ okul a(;ilması. 
JS4 Fek( münteliibi sa-

nileri. '
Feke. '

Fekede (Mvk ihtiyaı; ImInnan orta okuhın 
aeıİması istenmektedir.

jNIaarif vekâleti eevabında: lîütün yurdda bu 
ihfiya<; sıraya konduğundan zamanında isteni
len okulun a<;ılacağı bildirilmektedir.

l'jncümenee yapılacak muamele obnadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14:58 4- IV- 1940

Ömer Tekmeğe,
1 lacıhayramoğlu. 
Tee«le köyüıuh'. 
^^aialva.

( ’ok (.'oeuklu olduğun- Sekiz çocuğu olduğundan ve müzayakada bu
dan \ardim ya|)ilması., lunduğundan muavenet edilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî mua\enet vekâletince altı 
çocuklu annelere para mükâfatı verildiğinden 
tertib edilen sımda müstedinin eşine de para 

! verilmek üzere adresinin isteıüldiği bildirilmek
tedir.

Eneüııu'nce tayini muameleye mahal olmadı- 
’ ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1439 4 - I V - 1940

;3.')99
87i):]

rayanoğlu Mustafa 
V(i ar.
lk*yk‘r köyünden, 
luebolu.

I(hır(' heyeti kararla- 
rnulan şikâyı't.

Arazi tahririnde yolsuzluk yapıldığından ida
re heyeti kararlarıudan ve kaymakamın hare
ketlerinden şikâyet edilmektedir.

Hususî kanuna göre hakkı ilılâl edileıüeriıı



« Arzuhal verenle- 
g ğ  I rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
^ oturdukları yer
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kanun yollarına müracaat etmeleri iktiza edib 
Encümence doğrudan doğruya hâdisenin ted- 
kikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

! ! -  1440 4 - I V -1940

;{:>S S(>n.'.'r( i Osman. IIjı/iıu* alcylıine is- , 1933 de 35 l)eygir kuvvetinde kuvvoi
T('kko nıahalU'siııde. lihsal cMı»! ilânım nıuharrikoyi lıai/değinileninin bir knza neticesi 
< )(l(>ıui, . in fa/. i'dilnıcdi'îindcK bozuhıl) 193(5 da tekrar faaliyete geçtiğini ve

şikâyı-1, ! senenin sonlarında yapılan bir vergi kontrolün
de muamele, ka/anç ve buğdayı koruma vergisi 
tarlıedilmiş ise de bu değirmen bir sınaî müesse
se olmayıb sadece köylü ve rençber değirmenin
den ibaret olduğunu ve namına tahakkuk et- 
tii’ileıı verginin kaldırılmasını ve koruma kanu
nuna tevfikan faaliyeti durdurulan değirmenin 

! tekrar faaliyetine müsaade olunmasını istemek-
' tedir.

Maliye vekrdetinin cevabında :
Sınaî müesseselerden olan değirmeninin mu

amele verggisiiıden muaf tutulaınıyacağından 
ve tasdikli defter tutulmadığı için aranılan ver
ginin iki kat olarak tarhedildiğinden ve müs- 
tedinin vaki itirazı üzerine bu vergi neticede 82 
lira olarak tesbit edildiğinden ve buna aid mu
amelât derecattan geçmek suretile katiyet kes- 
bettiğindeu ve Hükümetten ınü.saade alınmak
sızın açıldığından 2643 sayılı kanuna tevfikan 
değirmen kapatılmış ve açılmasına imkân kal
mamış olduğundan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü: Evvelce tahakkuk eden ve dere
cattan gt'çmek suretile katiyet kesbeden verginin 
alınmaması hakkında talebin kanuna uygun 

I olmadığından ve 35 beygirlik kuvvei muharri-
kc'yi haiz olan değirmenlerin muamele vergisin
den muafiyeti 3766 sayılı kanunla kabul edil
miş is(‘ de dilek bu kanundan evvelki muamelâta 
aid bulunması sebebile bu nokta hakkında karar 
ittihazına mahal bulunmadığının ve vekâletin ce
vabında bahsedihliği üzere 2643 .sayılı kanuna 
tevfikan değirmenin tekrar açılmasına müsaad(‘ 
edilm<‘diğin(' göre bu muamele hakkında kazaî 
vollara gitmek icab edib Encümence bir ınuame-
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le ifasına inıkrın "örüleınodiğiııdoıı dileğinin red
dine kai-ar verildi. Karar No. Karar tarihi

3î)21> ] \ruslaf îi  l îü ş tü  F\o- A funn ic lr  verd is i  I I .

414:V, m a n .  :
(JerınciKMkde Ur»ylii 
(UiKİnneiıi sahibi.
Avdnı.

4006“ i 
421^'i

4086
4305

Ktem Pehlivan.
I'iski ui'jıhaeıhır kTıh- 

ynsı.
Hayreddin <;avu.ş ma
hallesi Pırnal S. \o .  
16.
(îsküdfir -İstanbul.

.Millî mücadel edek i  

hizmet ine  muK'abil 
arazi  vtM-iimesi.

Memed (,’ini.
Azim rini imalâtha
nesi sahibi.
Kütahya.

V'ertiiden ınuat tıı- 
tnlma.sı II.

1441 4 - VI -1940

Hazine aleyhine istihsal eylediği SOO liralık 
hükmün infaz edilmemesinden şikâyet edilmek
ledir.

liitlahkik ınuktazi tediye enu'inin ınahalliıu' 
gönderildiği anlaşılmakla yai)ilaeak muamele 
kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1442 4 - V - 1940

Millî müeadeled(‘ Anadoluya silâh V(‘ eef)ha- 
ne ka(;ırnıak sur<>tile hizmet görmesine mukabil 
bir madalyadan ba.şka bir .şey alamadığını em
lâk ve arazisi olmadığından ;i(‘eİ7unek i<;in yer 
ve ri 1 m es i n i ist emekted i r .

liittahkik müstedinin kanunî vaziyeti nazai-a 
alınmak üzere mümkün olan yardımın yapılması 
îstanbııl defterdarlığına bildirildiği anlaşılmış
tır.

Fiiıcümenee yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1443 4 - I V -1940

İmalâthanesinde çalışan işçilerin adedi ondan 
fazla ohluğundan bahsile muamele verdisi alın
makta ise de bunların ekserisi talebe ohıb iş öğ
renmekte ve mamulâtm ecnebi memleketlere 
şevki sebebile verfiiden muaf tutnimasım iste
mektedir.

Yapılan tahkikatta: Talebeden başka ondan 
fazla iş(;inin çalıştığı anlaşıldığından vergi alın
makta olduğu ve manndâtı memleket haricine 
gerek tamamen ve gerek kısmen çıkaranlardan 
kanun dairesinde vergi alınmıyaeağı bildiril
mektedir.

Hükümetin tahkikatına kanaat edilmediği su
rette kazaî tarikle hâdisenin halli mümkün ola- 
bih'ceğinden encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.
. Karar No. Karar tarihi

1444 4 - IV  -1940
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3686
8890

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encünıen kiirarı ve ne sebebden verildiği 
oturduldarı yer _ _ i

Ara/i talıririiKİe yolsuzlıUcIar olduğumlaıı 
ve tahrirat kâtibi T(!(li\iki itiraz i^üinisyoııuiKla 

] ihsiujı rey eylediğinden şikâyet edilmektedir, 
i Tahriri ara/i mesailinde alâkadarların kanu- 
I nî yollara müracaatı suretile hak istihsal et

meleri ieab edib bu yolları ihmal ile Millet Mec
lisine vaki müracaatları üzeıine Encümence bir 
muamele ilasına imkân olmadığına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

İ lacı  V(i ;u.
Vardibi ve diğc't köy
ler ilıtiyar İU“\(‘1 K'ri. 
Saimbcvli.

Ara/i tahririndeki 
yolsıızlukhırdaiı şika
yet.

4013 (V'inil Akıncı.
4230 d(‘ftcrda-

rı.
Çanakkale.

Tekaüd maaşından 
kesilen ce/aııın affı.

3f)21 Ömer Bilgili. 
4 1 : Muhtar.

I Ovacık köyü. 
( 'ankıı-ı.

Sayım vazifesine iş
tirak ctmiyeıılerin is- 
tihkaklaı-ı 11.

4104 Jlasan Ergün. 
4328 ^tüşküreli.

Beyler mahallesi. 
İznik.

Kendisinden istenilen 
iltizam bedelinin af- 
fi lıakkında.

1445 4 - IV -1940

Fazla tediyat ve noksan tevki i'at yüzünden 
kendisine hükmedilib tekaüd maaşından kesi
len cezanın af fini istemektedir.

Bittahkik hakkında katiyet kesbcden hük
mün infaz edildiği bildirilmektedir.

Varid görülmiyon dileğin reddine karar ve- 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1446 4 - I V -1940

ihtiyar heyeti azalarile birlikle memur edil
dikleri sayım vazifesini görmüş ve paraya istih- 
kala sabit bulunmuşken bu vazit\:ye iştirak et- 
miyenlerin istihkaklarının mevkuf tutuldukla
rından bunun da k(indilerine verilmesini iste
mektedir.

Dilek kanuna uygun olmadığından reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1447 4 - IV -1940

1337 yılında Jzııiğiıı üe köyüne aifi aşarı il
tizam elmiş ve bütün zahireyi kuvayi miliiyeye 
teslim eylemiş ve ancak mahsul) evraklarını al
mamış olduğundan halen iltizam bedelinin tah
siline gidildiğinden ari'un istemektedir.

Bittahkik bu hususta sadır olan mahkeme ilâ
mına göre muamele yapılmakta ve Jlazinenin 
alacağının tahsiline devanı edildiği anlaşılmak
tadır.

Tayini muameleye mahal olmadığına kaı-ar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1448 4 - IV  -1940
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^ i Arzuhal verenle-
g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
< oturdukları yer ______
4101 ~
4324

4116
4340

4181
4406

Hâzineden taksitle 
satiri aldıkları gayri- 
menkuller hakkında.

Ali Vergül ve ar. 
Vezirköprü.

i^evket Kökçe ve ar. 
Zahireci.
Un kapanında. 
Adapazarı.

Kadir Gülburun. İki çay arasındaki 
Yü/bnşioğlu. arazisinin elinden
Dodc'köyü ve Bozkurt alındığından şikâyet, 
tepesi dibinde.
Çankırı.

llazinedeıı taksitle satın aldıkları agyrinıen- 
kullerin taksit bedelleri yirmi seneye (;ikanbııış- 
sa da İktisadî vaziyet ıııünasebetile ya taksit 
bedellerinin indirilmesini veya daha uzun vade 
verilmesini istemektedirler. 1’ayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taı*ihi

1449 4 - IV - lî)40

On be.ş yıldan beri elind(  ̂ bulunan ve beş .se
nelik vergisi alınmak suret ile namına kaydedilen 
iki çay arasındaki be!̂  parça arazinin çay bırak- 
masıdu- diye ihbarla elinden alınmasından .şikâ
yet ve iadesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta ; bah.sedilen yerin yaj)i- 
lan k('şif netieesinde Ha/ineye aid çay bırakması 
bir mahal olduğu anlaşılarak Hazine namına 
kaydi yapılmış ve bu yei’in 2644 sayılı kanunun
6 neı maddesine göre ihya edilmiş bir yer olma- 
<lığı anlaşılmakla müstedinin talebinin isîif edil
mediği anlaşılmaktadır.

Yapılan muameleye kanaat edilmediğine göre 
hâdi.senin kazaî yolla halli iktiza (‘dib Eneümen- 

tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1450 4 - IV -1940

4273 Ömer Nazmi Kayapı- Hakkında verilerek Zimmet ve ihtilâstaıı dolayı hakkında verilen
4506

4499
4752

5053
5405

4206
4433

nar. temyizce tasdik edi-
( 'ezaevind(‘. len kararda isabet ol-
P̂ ski Midyat inhisar maçlığından tedkikı. 
memuru.
;Midvat.

ve temyizeıı tasdik edilmek suret ile katiyet kes- 
bedfu kararda isal)et olmadığından tedkikile 
mazharı adalet olmasını istemekledir.

Aleelisin 311 sayılı kararına tevfikan tayini 
muameleye mahal olmadığına kaı-ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1451 4 - I V - 1940

Ali Cevad Borçba- 
kan.
Hacılar mahallesi
No. 8
Bursa.

Tekaüd maaşının ye
ni tekaüd kanununa 
göre tezyiden tahsisi 
hakkında.

Eski tekaüd kanununa tevfikan tahsis edil
in i.ş olan tekaüd maaşının yeni tekaüd kanununa 
tevfikan tezyiden tahsisi i<;in ieab eden muame
lenin yaınlmasını istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1452 4 - I V -1940
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« . Arzuhal verenle- 
g ^  rin adı, sanı ve
< _ oturdukları yer 
4150 j İbrahim ürgüplüoğ- 
4375 ; lu.

Kastamonu lisesi. 
Pansiyon hesab me- 
mıım.
Kastamonu.

Arzuhal hulâsası Encüiîieıı kaı-nrı ve ne sebebden verildiği

Tekaiid hakkmın ve- 
î’ilmesi.

l i i l f i i l  ııuıaşlı  o larak  12 s ene  a mb a r  m e m u r  
v(‘ ın ı ıhas ibl iğin( l ( ‘ v»* döı-t sene  de  ih t i ya t  zal)il-  
l i ğ inde  ealiijnıiij ve bir mü(i<let a(;ikta ka larak  
ve  maaş ına  t ekab ü l  (‘den fiO l ira üere th'  y ine  
ayn i  liseni*n ambar  ınenıurl ı ığnna tay in  kdın-  
nıış ve sunu  taksiri  o lmadan maaştan üer(‘t«' t ah 
vil edib-rek nuMiıurlara bahşedi l en  haktan  mah-  
ı-unı kaluı ış  ve vak i  mürae aa tn ıa  M aa r i f  vekâ l e -  
tiu(M‘ ver i len cevabd a  : Memur iy( ' t te  «eeeı ı  hak-  
k nn n  m a h f u z  o ldu ğu  b i ld i r i lmiş  ise de  üer<>tle 
ea l ı ş t ı yı  mü d d et  zarf ında nuMiıuriyet h a k la r ın 
dan  mahrum o ld u ğ u n d a n  t(‘kaüd  hakk ın ın  bah-  
ş(‘d i lmes in i  i s t emektedi r .

Ma ar i f  ve kâ l e t in de n  a l ınan eevabda  : 
Mü sted in in  hakk ı  t(‘s l im ed i l m ek te  ve ilk f ır

sat ta maaşa yceirilec'eîi^n b i ld i r i lmektedi r .
Hâdis(> bir  kanun  mevzuu  oIu)) va z iye t in i n  

kanun la  tadi l  ve ıslahı  e ı ı eümene  aid bir vaz i f e  
o lma di^n ıda n  tay in i  muameb\v(> mahal  o lm a d ı 
kına karar  v(M’ildi.

Karar No. Karar tarihi

Uf):} 4 -  I V -  1940

3704
3909

3596
3790

({ülnaz.
Müteveffa polis Şa
ki r refikası. ■ 
îtfaiye meydanında ' 
Yeniee mahallesinde : 
Tıkmaz kuyulu S. No. i
13
Ankara.

.Memed Sabri Şcngü- 
leç.
İskender mahallesin
de.
Emekli öğretmen. 
Isj>arta

Yetim maaşının vak- 
tile bağlanmadığın
dan sikAvet.

I Birikmiş tekaüd ma- 
I aşlarından kalan ala- 
j eağının verilmediğin- 
j den şikâyet.

Kocasından kendisine ve dört çocuğuna l>ağ- 
lanacak yetim maaşının vaktile ])ağlanmamasın- 
dan sefalet çektiklerinden bahsedilmektedir, 

]3ahiliye vekâletinin cevabında ;
Muamelenin tekemmülü için muhtelif vilâ- 

3'ctlerle muhabere zarureti hâsıl olmuş ve ikma
line gayret edildiği bildirilmiştir.

Alâkadar merciin iş üzerinde takibatta bu
lunduğu anlaşılmakla yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1454 4 - I V  - 1 9 4 0

Birikmiş tekaüd maaşlarından kalan 183 
lira 18 kuruş alacağının tesviye edilm<^mesinden 
şikâyet eylemektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda :
Mahallî hususî idaresinden alman cevaba 

atfen ])ir yanlışlık yapılmışsa da tashilı edil
miş ve istihkakı müstediye verilmek üzere te
diye emrinin bankaya verildiği bildirilmiştir.
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lö Arzuhal veren le- 
1  ̂ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsnsı i Encümen karan ve ne sebebden verildiği
< otui’dukları ver

Yapılacak muamele kalmadığına kaı-ar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

34S2 I Kad ir  Alı ıncd  
İhralıiıu.

' Ki ır ıni l ri .  
Aııtalva.

*İ4;»() mıııiiiralı jııua- 
ni(‘l(̂  vı-rşi’isi k;ıım- 
nuııdaki muafiyellcn 
istifade (‘Itirilmcdi- 
aind(.‘iı sikrıvel.

4220 Hkı-('iu ( 'an. 
4 4 4 7  ( ’ümhui'iyet 

NO. 5. 
Eskiseliir.

Sokak

4GSÎ) , Al.dullah Akşaiı v 
5018 '

.Malili.
; Eğrigöz köyünden.
I Emet - Kütalıya.

Afalûliyet ntaa.şııiiM 
arttınlması.

1455 4 - I V -  l ‘J40

2480 numaralı muamele vergisi kanunundaki 
muariyetten istifade ettirilmediklorinden .«şikâ
yet eylemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında :
Müstediler snıaî müessese sahibi olmayıb 

sermayelerile tedarik ettikleri Ijuğdayları başka
larına aid fabrikalarda un yaptırıb ilıraç ettik
lerinden kanunen istifade hakları olmadığı bil
dirilmiştir.

Hükümetle tatbik edilen muameleye kani 
olmadıkları surette idari kaza yolile haklarını 
arayabileceklerinden Encümence tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1456 4 - IV -11)40

işine tekrar alınması 
hakkında.

Eskişehir yol atelyesind(‘ postabaşılık işinde 
çalışırken rüşvet suçlundan dolayı işinden men- 
edilmişse do mahkemece l)eraat eylediğinden işi
ne iadesini istemektedir.

Devlet Demiryolları idaresinden alınan ce- 
vabda :

Bu husustaki talimatın 23 ncü maddesine 
göre bu kabil kimsek;riıı Ickrar memuriyete 
alınması idarenin takdirine terkedilmiş olub 
vucudünden istifade edilemeyen müstediniiı 
memuriyete alınamayacağı bildirilmektedir.

llüknmetin bu cevabına kani bulunmadığı 
surelte İdarî kaza yoluna müracaat edilebile
ceğinden Encümence tayini muameleye indvîın 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1457 4 - IV - 1940

;]2r>5 numaralı ikinci terfih kanununa göre 
maaşlarının arttınlmasını istemektedirler.

M. M. vekaletinden gelen cevabda :
P>u kamın malul subaylar ve asken memur

lar hakkında olul) malûl erlere şüııiulü olmadı-
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2 . ' Arzuhal veı*enl(*- 
I l iıı adı, sanı vo Aı-zıılı;ıl hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
< ' (iluı-dukinvı \'(']*

^ıiKİaıı (liic^iıı  is/ıfııın itnk;nı olmadığı lıildiril-

I Knnıuı î  n ıov / ı ı ala  I cva f uk  (‘l ı ı ı iyci ı  (lilrklc'vi- 
, 71İ11 yei' inp jrotivihnosiiK' imkân olmarh^rnulîm 
j n 'dd ino  karar vorihh'.

Karar No. Karar tarihi

af) 7
;57S

!)S1.

1025

İl iye.  
Km.-kli Hakkı  
dii^ küi'isı. 
ICo/luk Saray  
şu Xi). i>:î. 
İzmi t .

(iüıı-

\okii-

I)( ‘!5irm<‘i ı i ı ı i ı ı  kapal-  

I ı r ı lm a s ı ı ıd a i ı  şikâ- 

\-«‘1.

Zil'Mİ I la!.  
l î i r i i K ' i o k u l  

IIHMIİ.
1)itlis.

ha - öurcl-
I oi V(' h'davi  masra-  
l'iMiîi verilmoıiK'siıı- 

d(Mi sikâ\'<‘t.

1458 4 - IV - 1940

Otcfh'i ıberi mcNcııd v(‘ «'\ \( ']co şay ian  mal iki  
ikcMi l)ilâlıaı-(* müslakilhMi mal ik  buluııduf^u d(‘- 
oirıiK'iıini t amir  »‘ttirdiş^indcn do lay ı  İmmuı  y«“- 
nidcJi inşa ş ek l inde  t e lâkk i  ile deği ı -menini ı ı  k a 
pat t ı r d m as ın d a n  ş i k ây e t  eyl ( ‘mek1edir.

^"aI)dan ta h k i k a t t a :  Tlükfnı ıotton müsaade* is
t ihsal  eyl('iti(Mİen inşa edi len  de ğ i r m en i n  2()4-‘{ 
sayı l ı  k a m ı n n u  5 nei m a dd es ine  tevl ' ikan kaı>a- 
t ı ldığr ve mnh i t ind o  m ev e n d  d i ' ğ irmenle i ’in a d e 
d ine  XV ha lk ın  mi kdar ına  «iilre ye n id en  aedma-  
sına mahal  o lm ad ığ n ıa  kanun da i re s inde  karar  
vori ldiği  anlaşdniTştır.

İş d ü ş ü n ü l d ü :  ITakknıda ta tb ik odi l en mua-  
nu'leye kani  o lmadığr  sure t t e  kanun da i re s inde  
sa lâhiyet l i  mere i l ere müraeaat  edi lmes i  ieab  
ed ip  encünuMiee ya))Tİaeak bir m\ ıamele  o lm a d ı 
ğına karar veri ldi .

Karar No. Karar tarilıi

1450 4 - T V-1940

Van v i l â ye t i  (‘inrinde iken has ta lan ara k  Is- 
tanbula  i i itnu'ğ(‘ m(*ebur o lm uş  ve husus î  m u h a 
sebe müdüı -ünün şahsî  iğbirarih'  kend is ine yol v<* 
t(‘d a \ i  masra f ı  veri l i ıu'miş o ld u ğ u n d a n  ş i kâye t  
eyh'uı ek led ir .

Maarir  vekâlet inden al ınan eevabda : 
Mü sted in in  has ta l ı ğ ı  V and a  ti 'davi  e«lilebi- 

l irken fa t ih l en  i s t i f ade  ile i s tanbu la  j>itmiş o l 
masına  })inaen d i l ediğ i  m a s ra f  ver i lmemiş t i r  d e 
n i lmekted i r .

î ş  d ü şü n ü l d ü  : ,

N'i lâyetee kanun da i re s inde  t edav i  m a s r a f 
lar ının  ver i lmes in i  ieab edecek  ve buna rağmen  
kasd i  ve k e y f î  bir  muameley« ‘ maruz  ka ld ı ğ ı  
iddias ın ı  varid  k ı l aeak  s ebebleri  u sul i l e  kan un î  
merc i l e r inde  i sbat  ed i lmek  ieab edib encünumce
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J  , I Arzuhal verenle- ' 

rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
J  oturdukları yer _

halen yapılacak bir ıııuaınele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1460 4 - IV - 1940

41:11
4335'

Fottahoğlıı Oıncr ve 
ar.
(J İft r i.
Jladııu kazasının lîu- 
na kiiyüııdcn.
Jradım - Konva.

Wry‘ik‘riniu artiiril
miş ohlıığundan .şi- 
kAvc't.

Tahrir edilen arazilerine takdir edilen kıy
mete hususî idarece itiraz edilerek verdileri a rt
tırılmış ve haksızlığa maruz kalmış ve paraları 
ohıifidığından Devlet şûrasına müracaat edeme
miş oldııklarrııdan bir müfettişin izamrnı iste
mektedirler.

İş düşünüldü;
Tarhedilen ver}i'i için kanunî yollara ınürfi- 

cnat edilmesi ve binnetice İdarî kaza yolu ile 
hak aranması iktiza edib encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1461 4- I V -1940

3907
4121

Hüseyin I'jliıu'jiiüven. 
Xakilb<'nd mahallesi 
Küçük Ayasofya cad
desi No. 26. 
Sultanahmed - İstan
bul.

İstanbul Ticaret ınah- tstanbul ticaret mahkemesinden aleyhinde 
kemesince aleyhine verilen hükmün bozulmasını istemektedir. 
\crilen hükmün bo- İÜttahkik sadır olan hükmün katiyet kesbet- 
zulması. tiği anlaşılmıştır. Dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1462 4 - IV -1940

4098 ' Seytullahoğlu İsmail Borçlarının tecili.

4321 vo ;ır.
Zürr;ı. namına. 
Yukarı Mezı-ede. 
Elâzığ.

Taksite bağlanmış ve faknt vndesinde öde
yemediklerinden ır.ııacccliy(‘t kesb<‘den borçla
rının tecilini istemektedİ!-ler.

Yapılan tahkikatta kanunî müsaadatla tecil 
ve taksitlenen lıorçlarını ödeyemediklerinden 
takibata tevessül (‘dilmiş ve fakat borçluların 
vaziyeti tedkik olunarak imkân nisbetinde 
kolaylık gösterileceği bildirilmiştir.

Encümence yapılacak ınuaınele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1463 4 - I V -1940

3681

3888
Salih Aydın. 
Süleymanoğlu. 
Hamidiye mahalle
sinde.
Edincik - Bandırma.

Maruz kaldığı nı.şü- 
külâttan sikâvet.

Altıncı derecede harb malûlü olub terfihi 
i<;in kanunen hakkı olan arazinin verilmesi için 
bazı memurlardan maruz kaldığı müşkülâttan 
şikâyet etmektedir.

Bittahkik müstediye arazi verilmek üzere
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l)uluu(luğu aııliiiiilıuifj olduğundan karar ittiha- 
/.ına mahal olınadıyııuı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1257
1817

I\r. Kadri Kilcrci. 
TTaciosnıanoğlu. 
IT()])alı Kilorcioğııl- 
larından.
Zile.

tskân odilmcRÎ veya 
tazminat verilmesi.

4263
4493

Fahrettin Peker. 
Demirbağhan No. 19 
Galata - îstanbul.

Takil) edildiğinden 
şikâyet.

3853
4064

Galib Öztüzün. 
Karşıyaka înkilâb 
sokağında No. 17 
İzmir.

]\Fağdur edildiğinden 
şikâyet.

M64 4 - I V -1940

]\ral ve mülkü Ruslar tarafından talifib edil
miş olduğundan kendisine ya ta/minat verilmesi 
veyahud muhacir telâkki edilerek iskân edilme
sini istemektedir.

Bittahkik Jfeyeti Vekileee kanunî salâhiyete 
istinaden verilen karar dairesinde bu gibilere 
mal tahsisine imkân olmadığı ve müstedinin aç
tığı İdarî dava reddedilmiş olduğu anlaşılmak
tadır.

Müstedinin Devlet şûrasına müracaat etmiş 
olduğunun anlaşılmış olmasına binaen Encü
mence muamele tayinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karaı- tarihi

1465 4 - I V -1940

Şahsî iğbirar yüzünden îstaninü vilâyeti em
niyet müdürü Salih Kılıç ve muavini Kâmuran 
Cührukten tarafından hürriyetini tahdid edecek 
şekilde takib edilmesinden ve bu hareket bir 
vazifeyi ifadan mümbais bulunmamasından do
layı şikâyetinin bitarafane tahkiki imkânı için 
delâlet edilmesini istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre : kanuna istinaden 
salâhiyettar makam ve mercilerde de serdedilen 
şikâyetlerin bitarafane tedkik edilmesi aslolub 
müstedi bu kanaatle alâkalı makamlara müra
caat edebileceğinden, Encümence tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1466 4 - IV -1940

Köy ilk okul öğretmeni iken 1702 sayılı ka- 
luınun 23 ncü maddesine tevfikan 1935 yılında 
emekliye sevkedilmiş ise de muamele kendisine 
tebliğ kılınmadan vekâletin mucibi alınmak su- 
retile mağdur edildiğinden şikâyet etmektedir.

Dileğin mahiyetine göre müstedinin Devlet 
şûrasında İdarî dava açması icab ederken bunu
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yapmadığı anlaşıhııış olmakla Eııcümenc'e bu 
dilek üzei’ine muamele ifasına mahal olmadığı
na kai-ar verildi.

Ivaraı- No. Karar tarihi

48
50

H. Ö/kan. 
ve altı arkadaşı. 
İdare heyeti memur
ları.
Amasya.

irHaşlanııa
pılması.

zam ya-

1080 Aydın Eğe.
1132 A.skerlik şubesi mua

mele memuru.
Tosva,

İFayvan vergisi kanu
nu mucibi verilen ik
ram i ve hakkında.

1467 4 - I V - 1 9 4 0

Uzun senelerden beri maaşlarına zam yapıl
mayarak mağdur edildiklerini ve her sene vaki 
müracaat ve istirhamları nazarı dikkate ahnma- 
dığııu ileri sürerek maaşlarına zam yapdmasını 
istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Taşra teşkilâtı hakkında hazırlanmış olan ka

nun projesi büt(ie mülâhaza.sile bu sene de (*ıka- 
rılamamış olduğundan Amasya idare heyeti me
murlarının maa.şlarının arttırılmasına imkân gö
rülemediği bildirilmiştir.

Encümence yajıılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1468 4 - I V -1940

Konyanın Karapınar kazası .Jandarma komu
tanı iken kaza kayınakamlığıııııı yazılı emri ile 
kaçak hayvanları meydana (^ıkanııak için ifa et
tiği hizmete mukabil verilen 62 lira 96 kuruş 
mükâfatın Divanı muhasebatça usulsüz addolu
narak mal memuruna zimmet çıkarılma.sı sebe- 
bile kendisinden icraen tahsili cihethıe gidilmiş 
ise de hizmet mukabili verilndş olan bu mükâ
fatın geri alınmamasını istemektedir.

Divanı muhasebattan gelen cevabda :
Divam muhasebata tevdi edilen ve Divanca 

te<lkik edilerek ilâma bağlanan muhasib hesab- 
lavına mütedair hüküm ve kararların, Temyiz 
veya iadei muhakeme tarikile tadil veya refi 
icab eden kazaî kararlardan olmasına binaen 
haklarında tazmin hükmü verilen alâkalılar 
tarafından temyiz veya iadei muhakeme yolla- 
rile bir itiraz vaki olmadıkça Divanca bir mu
amele ifasına imkân olmadığı ve verilen ikra
miye yolsuz verildiğinden istirdadına hükme- 
dildiği bildirilmektedir, 

tş düşünüldü :
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Usul ve mevzuata mugayir olarak alındığı 

anlaşılan bir paranın istirdadı hakkında kazaî 
Vb icraî takibat yapılmakta olmasnıa binaen 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ilasan Cömert. 
Omei’köy nahiyesine 
l)uğlı Alibey köyünde 
I^lümürlü.
Susırlık.

Emvali sayrimenku- 
lesinin satışına mü
saade (‘dilmesi hak
kında.

Xuman Haliloğlu. 
Pireahmedli mahal
lesinden.
( ’umra.

Un fabrikasının dun 
fiatla salıldığnıdan 
sikâvet.

Vefa Özgenç. i özbeli Kidenderhane 
Kalenderlıane eadde- j Evkafnı müdahale
sinde Öz])ekler tek- ' sinden şikâyet, 
kesinde. |
Eyüb - İstanbul. ı

1469 4 - IV -1940

Tehcirinden evvel Bingöl vilâyetinin Kiğı 
kazasının Hilece köyünden bir şahsa salmış oldu
ğu lai)ulu arazisinden bir kısmını da bu kere 
yine mumaileyhe ferağ edecekse de verilen müd
detin munka/i olduğundan bahsile ferağına mü
manaat üluıunakta ve 3’erin Hazine namına tes
ciline teşebbüs edilmekte olduğundan ve halbuki 
muayyen müddet zarrfında vaki müracaat ve ta
lebinin vakti zamanile alâkadar dairece tedkik 
ve muamelesi ikmal edilmemesinden mütevellid 
bir zaruretin kendisine at file mağduriyetine ma
hal bırakılmasından şikâyet edilmektedir, 

îş düşünüldü:
Müstedi hakkında tatbik ('dilen bir kanun 

hükmünün şekli tatbikında isabetsizlik gördüğü 
surette kazaî yollai'a müracaatla hak istihsaline 
teşebbüs (Kİel)iie(;eğinden dibeğinin doğrudan doğ- 
ı-uya Encümence tcMİkikile l)ir karai’a bağlanma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1470 4 - IV - 1940

Rakibi olan bir un fabrikasının sahibinin ter- 
tibile kendi un falırikasının değerinden ^ok dun 
fiatla Alaliye.N'e sattırıldığından şikâyet etmekte
dir.

Yapılan tahkikatta kazaıuj vergisi borcundan 
dolayı usulen fabrikanın satıldığı anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığuıa karar 
verildi. Karar No. İvarar tai-ihi

1471 4 - IV - 1940

Eyüpte Kalenderlıane caddesinde tekke olmı- 
yan misafirhane olan (V.bek kalenderhanesine Ev
kaf idaresi müdahale eylediğinden şikâyet etmek
te ve kalenderhanenin ta])uya bağlanarak kendi
sine verilmesini istemekledir.
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! Evkaf umum müdürlüğünün cevabında :
 ̂ Lâlizade Abdüll)aki vakfından olan özbekler

tekkesi şeyh nietrukesile tekke odalarından ve 
bostanlarından ibaret olub ölünceye kadar tekke 

I şeyhi burada oturmuş ve öldükten sonra kanunu
mahsusuna tevfikan l)uraya vaziyed edilmiş ol
duğu bildirilmiştir.

Bahsedilen yerin mülkiyetine karşı kanunî 
bir iddia varsa mahkemelerde halledilebileceğin- 

, den encümence yapılacak muamele obnadığına
! karar verildi. Kni'ar No. Karar tarilıi

îy'AVA I Xâ/ . ım Ayata .

5()!)2 i A d ıy a m a n  Ziraat nıü-
I cadch'  tekni syeni .
' Adıvaı ı ıan.

Maa.şnnn (27)) lira- 
\a  cıkaı-ılnıas] II.

1472 4 - IV - 1940

Altı s(‘ne müddetle mü('adele teşkilâtında üc
retle çalı.ştığından ve teşkilât kaıuınu dolayısile 
yirmi lira maaşa ffeçirileiH'k mağdur edildiğinden 
maaşının yinni beş liraya çıkarılmasını istemek
tedir.

Vekâletin tatbik ettiği muamelede kanunsuz
luk gördüğü surette kazaî mercilere müracaat 
edebileceğinden Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1473 4 - IV -1940

4898 Şükrü Eralj» V(* beş 
5242 arkadaşı.

I’olallı kazası bfledi- 
ye ııuH'lisi azalan. 
Pclath.

Beled iye  r(>isi int iha-  
buulak i  yo l suz luktan  

s iUâ \ ( ‘t.

Gösterilen reis namzedini seçmediklerinden vi
lâyet merkezine çağırılarak istifaya davet edil
diklerini ve istifa vaki olmamasına rağmen ye
dek azalar tarafından reis intihabı yaptırıldığın
dan şikâyet etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin yai)tığı tahkikatta : 
Müştekilerin parti namzedine rey vemiemeleri 

sebebile vilâyet merkezine davetle bu hareketle
rinin doğru olmadığı kendilerine tebliğ edilin
ce bundan müteessiren istifa eylemiş oldukları 
ve bu sebeble yedeklerin davetile intihab yapılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Dahiliye vekâletinin yaptığı tahkikata göre, 
hâdisede kanunsıız bir vaziyet tesbit edilememiş
tir. JMüstedinin buna kani olmadığı takdirde 
İdarî kaza merciine müracaatta muiıtar olmakhı 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1474 4 - IV  -1940
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İsmail  Hakkı .  
İı ı l ı i sarlai’ sabık kaıı- 
lafcıs ı .
rata l / . cy l  un nalı i \  rsi. 

iiK'holu.

r.:.4s

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

T(*kaü(I maaşı  \ i ‘!-il- 
ıiK'(liuin»l(‘)i sikâ\'t‘1.

5 ISO Osman  Xuri  Soyuk.  Avukat l ık  kaı ıumı-
I lükûmct  caddf'siıulo nuJi evrak l au / imi i ı o
()){ numaral ı  dı ikkân- aid lüikümlt'i 'inin Ici'-
(la aıv.nlıalci. sii'i II.
Külal ıva.

40İÎ) Vfni<iün.
5244  , IİJilk namına,  

l i askal i ’.

1 nisan da yaş  talıdicli  do lay ı s i l e  lıiz-
ni(‘1iıu‘ nilıav(*t V('rildi^ine v(' halbuk i  20 küsur  
s ene  Dcv l c l  l ı i /nıcI indo b u lu n d u ğ u n d a n  doJayı  
t ckaüd  maa.^ı voi’i lmosi  lâ/.ını yoürkon  3028 sa 
yı l ı  k a nu n a  t e v f ik a n  k(Midisino maaş  tahs i s  edil-  
ı ıu'mesinden ş i k â y e t  eyloni ( ‘ktedi r.

Y ap ı lan  ta l ık i ka t ta :
M al iy eee  ınüstc'diye t e k a ü d  maaşn ı ın  b a ğ 

lanmış  o ld uğ u  anlaşı lmışın*.
Kn(‘ümenc(! yapıhn^ak mu am ele  ka lm ad ığ ın a  

karar  veri ldi .
Karar  No.  Kai-ar tarihi

1475 4 - IV-1940

'.]{) senedenbeı - i  ai‘/ ı ıha l e i l ik l e  meş gu l  o ld u 
ğ un u  a \ 'uka1hk ka nu nu  muc ib ince  bund an  böyl e  
iht i l af l ı  i ş lerin t(>dkikı münhas ı ran  avukat lara  

aid (»lacağı ve aksi  hareke l in  sue o lae ağ ı  y o l u n 
da Kütahya  müdd(*iumumil i ğinin emir  ve  
ihtarları  ü / e r in e  atı l  ka ld ı ğ ın ı  ve a vu k a t l ık  ka-  
mın n n n n  evrak  tanz i mine  m üt e a l l i k  h ü k ü m l e r i 
n in  tavz i h  ve t e f s i r e  muhtaç; b u lu n d u ğ u n u  AFec- 
l isin ada le t in i  i s temekted i r .

A d l i y e  vekf ı le t inin  c ev a b ın da :  Adl î  m ü z a h e 
ret bürosu k u ru lm a ya n  yer l e rde  23 neü ınadd(‘- 
ı ı in evra k  tan z i mi n e  ve resmî  dair(>lerdeki iş leri  
l ak ib e  da i r  olan hükümler i  bu bü ronun  tes is ine  
ka dar  ta tb ik  o lu n m ıy a ca ğ ı  tasrih ed i ld iğ i n de n  
arzuhalc i l er  hakk ında  bu h ük üm le r  da i re s inde  
muameU' ya p ı l m ak ta  o l du ğu  av u k at l ı k  k a n u n u 
nun sarih h i iküml ( ‘rine nazaran tavz ih  ve te f s ir i  
mucib bir cilu't y(»rül(‘i ı ıediği  b i ld ir i lmektedi r .  
Tayini  m u am el e ye  mahal  o lm ad ığ ına  karar  ve 

rildi.  ?
Kara r  No.  Karar tai'ihi

147() 4 -TV-1940

vi lâyet  merkezinin.  
t (‘krar Başka leye* kal 
dır ı lması  11.

Başkale kazasının mevkiinin ehemmiyetin
den ve ötedenberi Hakkâri vilâyetinin merkezi 
iken 1339 tarihinde vilâyet merkezinin Çöle- 
raerik kazasına nakledildiğinden bahisle vilâ
yet merkezinin tekrar Başkaleye kaklnnİmasını 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda :
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Hasun Saygılı. 
Kasaba kö\'ündo Mah- 
rnıul <;t‘lel)i eamii 
iuıaın ve hatihi ile 
arkada:;ları. 
t Kastamonu.

E n c i n u c ı ı  k a ı - j u  ı  v < j  l u '  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Başkalenin Van vilâyeti ile Hakkâri vilâye
ti arasında ve hududa yakin olmasından vilâ
yet merkezi haline getirilmesine imkân ve lü
zum olmadığı bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1477 4 - IV -1940

Vakıflar l'-. Müdür
lüğünce maaşlarının 
ke.sildiğiıulen şikâ
yet.

Dilek sahihleri, bilûmum köy camileri imam 
ve hatiblerinin istihkaklarının karşılığı eshabı 
hayır tarafından vakfedilib minelkadim almak
ta oldukları maaşlarının Vakıflar umum mü
dürlüğünce kesildiği ve bundan sonra maaş ve- 
rilemiyeceği kendilerine söylenmiş ve yaptık
ları müracaatlarının semeresiz kaldığı görülmüş 
olduğundan ve haklarının muhafaza edilmesi
ni istemektedirler.

Vakıflar umum müdürlüğünden alınan ce- 
vabda :

442 numaralı Köy kanununun köyler için 
tanıdığı haklar meyanında köy vakıflarmın da 
köylere devri icabetmiş ve evvelce Dahiliye ve- 
kâletile teğmin edilen mutabakata binaen köy 
sınırlan içindeki hayrat, iratlı akarlarile bir
likte köylere devredilerek bu gibi hayrat ha
demesine tahsis edilen mebaliğ bütçeden çıkar
tılmış ve köy kanununun ikinci maddesinde 
köy cami ve mekteblerinden ve 13 ncü madde
sinin 16 ncı bendinde köy mezarlıklarından
14 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında mezarlık
ların muhafaza şeklinden vc 17 nci maddesinin 
4 ve 5 nci fıkralarında köy mevkufat ve ava
rızının gelirlerinden ve 19 ncu maddesinin 3 
ncü fıkrasında ise köy vakıfları masrafların
dan 83, 84 ve 85 nci maddelerinde de köy 
imamlarının evsaf ve tayin ve ücretlerinin ita 
şekillerinden bahsedilmiş ve köy şahsiyeti ma- 
neviyesi için köy vakıflarını idare hakkı tesbit 
edilmişi olmakla kanunun bu sarih hükümlerinin 
tatbiki zaruretile köylere devredilen ve vakıfla
rın Umum müdürlük bütçesinden k a r ş ı l ık la r ı  
kaldırılmış ve bu gibi hayrat hademelerine Va
kıflar umum müdürlüğünce yeniden maaş tahsi
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.
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166
174

Riza Elibol. 
Kilidülbahir köyünde 
Sabık Maydos kay
makam vekili, 
(.'anakkale.

Kajnmakam vekâletin
de bulunduğu zama
na aid ikamet yevmi
yelerinin verilmesi.'

3836
4046

Mustafa Şavaşcı. 
Aksaray Lâlelide. Şa
ir Haşmet sokak No. 
33 evde misafireten 
mukim. 
î.stanbul.

Hizmet müddetinin 
yanlış hesab edildi
ğinden ve tekaüd 
maaşı verilmediğin
den şikâyet.

Köy kanununa göre alâkadar mercilere mü
racaat edilmesi icab edib Encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1478 4 - IV -1940

13 ay dört }i:üıı Eceabat kaymakam vekâletin
de bulunduğu müddet için ikamet yevnıi^'eleri- 
ııiıı vei-ilıııcsi hakkında Dahiliye vekâletine vaki 
iki müracaatın ve bilâhare lia^vekâlete vaki 
müracaat nı da üç ay t^eçtiği halde müslıet veya 
menfi cevabsız kaldığından şimdi kanunî hakkı
nı istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
1937 ve 193H senelerinde Eceabat kazası kay

makam vekâletinde bulunmusj olan Rıza Elibo- 
hnı 1)U vazifeye 1931 malî yılı muvazenei umu
miye kaııunvuıun 15 nci maddesi mucibince har- 
cırnh verilmemek ijartile tayin ve izam kılındı
ğından 1937 malî yılı için taleb eylediği harcıra
hın verllemiyeceği ve ancak 1938 malî yılında 
mezkûr madde hükmü tatbik edilmemiş olduğun
dan bu seneye taallûk eden ikamet yevmiyeleri 
i(;in muktazi tediye emri fjönderilmek üzere ta
hakkuk eden borç mikdarnıın bildirilmesi
6 - IV - 1939 tarihli ve 2359 numaralı yay.ı ile Ça
nakkale vilâyetine iijar kılındığı ve tahakkuk ev
rakı müsbitesinin vürndunda muktazi tenliye 
emri mezkûr vihlyete s'(>»derilmekle beral)er 
keyfiyetin alacaklıya tebliğ olunacağı bildiril
mektedir.

Alâkadar makamdan işini takib edebilece
ğinden encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1479 4- IV -1940

Dilek sahibi şehrî bin kuruş maaşla dairei 
aneşihat muhasebe dairesi memuru iken 1338 se
nesinde Istanbuldaki devaririn lâğvile infisali 
tabiiye uğradığını müddeti hizmeti 18 sene iki ay 
ve on beş jîünden ibaret ise de aidatla müstahdem 
olduğu dört sene ve bir ay tenzil edilecek olursa 

i 14 sene bir ay ve on beş güne indiği halbuki infi- 
I  kâk tarihinden sonra altı ay açık maaş aldığı için
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bu müddetin nısfının da hizmet müddetine ilâvesi 
ical) ederken yapılmadığını ve tekaüd maaşı tah
sis edilmediğini ileri sürerek maaşla müstahdem 
olduğu on sene bir ay ve on beş gün müddet için 
maaşından katedilen tekaüd ve mazuliyet aidatı
nın nizamî faizile beraber kendisine red ve iadesi 
suretile zaruretine nihayet verilmesini istemekte
dir.

Diyanet işleri reisliğinden jçelen cevapta: 
Mumaileyhin müddeti hizmeti tekaüd maaşı 
tahsisine kifayet etmediği gibi kendisinin 1293 
doğumlu bulunması itibarile bu cihetten dahi te
kaüd hakkını henüz kazanmamış olduğundan hak
kında kanunen bir muamele ifasına imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Diyanet işlerinin verdiği cevaba kani olma
dığı ve tekaüd ve mazuliyet aidatının kendisine 
iadesine muvafakat olunmadığı surette kazaî mer
cilere müracaatla hakkını takib edebileceğinden en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1480 4 - IV - 1940

4968 i
5316 i

i
108

^̂ 114

Vehbi öçal.
Ülkü okulu öğretme
ni.
îzmir.

Başöğretmenlikten öğ
retmenliğe alındığın
dan şikâyet.

Kilis Cümhuriyet okulu başöyi'etnu'iıi 'kf'n 
talebi olmadan ve bir kanunî sebol) bulunmadan 
öğretmenlikle tzmire kaldn’ildığından ve bazı 
yolsuz muameleler yapıldığından şikâyet et
mektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Müstedinin 
zafiyetten dolayı iki ay pravantoryomda yattı
ğından ve asabî rahatsızlığı yüzünden arkadaş- 
larile geçimsizlik yaptığından ve meslekte asıl 
olan öğretmenlik olub bu sebeble muallimlikle 
îzmire kaldırıldığından bahsedilmekle ve muma
ileyhin açtığı İdarî dava derdesti rüyet olduğu 
l)ildirilmektedir.

Hâdise bir dava şeklinde salahiyetli Devlet 
şûrasına aksettiğine göre Encümence yapılacak 
ııuuımele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1481 4 - IV  -1940
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0 j | I rin adı, sanı ve
1  I oturdukları yer
4259 Haşan Tekçank.
4488 DanabaşoğuUanndan

Kuruca Şile ııahiye- 
I sinin Kompoz köyün

den.
Bartın.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yedi sene mahkûmi
yetine dair verilen 
karardan şikâyet.

3507 i 
3692

Mustafa.
Salcıoğlu.
Karşı giboru köyün
den, 
tnebolu.

4260 I Hakkı özyurd.
4489

, Merdenek.

İnebolu kaymakamın
dan şikâyet.

Ahırını yakanların
yakalanmadığından
şikâyet.

 ̂187 I Ahnıed Külâhtaş. 
1246 i Saray mahallesi.

! Manisa.

Yol kesmek maddesinden yedi sene mahkû
miyetine dair verilen kararın haksızlığından şi
kâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta hükmü havi ilâmın tem- 
yizen tasdik edildiği anlaşılmıştır.

311 sayılı Meclis kararına tevfikan dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1482 4-IV -1940

Bir kereste ka(,‘ak(̂ *ısını himaye eden İnebolu 
kaynıakaıııı hakkında şikâyet edilmektedir.

Yapılan tahkikatta ınüstedinin yazılı hüvi
yeti çok vakit evvel ölmüş bir adama mahsus 
olub aslı olmıyan bir hâdisenin ıııüretteb bir hü
viyetle şikâyet mevzuu ittihaz edildiği anlaşıl- 
ıniştir.

• Tayini muameleye imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1483 4 - IV - 1940

Ahırına yağ serpilerek yakıldığından ve 
faillerinin yakalanmadığından ve yangının sön- 
dürülmesine çalışıİmadığından şikâyet eylemek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Y'apılan tahkikatta yangın filine müstedinin 

kendisi ve adamı sebebiyet verdiği ve bundan 
dolayı mahkemeye verdikleri ve kayınpederine 
ceza yazıldığı için belediye reisine olan iğbirar
dan dolayı bu şikâyetin tertib edildiği bildiril
mektedir.

Hâdisenin mahkemeye aid bir mevzu olması 
itibarile encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1484 4 - IV - 1940

Manisa Vakıflar ida
resinin hakkında ta t
bik ettiği muamele
den şikâyet.

Elindeki tapu kaydına nazaran mutasarrıf 
olduğu gayrimenkul icareli olmadığı halde Ev
kaf idaresi bunun aksini iddia ve Manisa yarığı
nı ndan evvelki vergilerin affedilmesini ve tah
sil edilenlerin senei atiyeye mahsub kılınmasına
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4278
'7Ö85'

AH Koç. 
ITüseyiiıoğlu. 
Bel)eli çiftliği 
Sevhan
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J fasal) Kuhilây.
On dört ev «foçıııcn 
namına.
Menemen.

Nuri Özkan.
Sulh mahkemesi ka
lem şefi.
JUırsa.

HİcV nrukaîTor muamelenin hakkında tatbik odil- 
ınenıosinden .«jikâyet eyk^mektodir.

Yapılan tahkikat sununda doğrudan doğı-uya 
kazaî sairdıiyeti haiz mercileree halli iktiza eden 
ve l)iı- dava mevzuu bulunan hâdise hakkında 
encümence karar ittihazına mahal olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

14S5 4 - IV - 1940

Pîv kiralarının Hü
kümetçe verilmesi 
veya kendilerine ev 
ya])tırıhnası.

1936 yılında Bulj>aristandan jrelerek Afen(‘- 
mende isnkân (Mİildiklerini ve eV arsası ve zahi
re veı-ihnekle beraber oturdukları evlerin de ki- 
ı-alan şimdiye kadar Hükümet tarafından veril
diğini beyan ile badema ya kiral&rın verilmesi 
veya Hükümetçe kendilerine ev yai)tırılmasını 
istemektedirler.

J)ileğin mevzuata uygun olmadığı Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletinden bildirilmiş ve en
cümence tayini muameleye mahal görülmemiştir.

Karar No. Karar tarihi

1480 4 IV - 1940

Vekâleten yai)tığı j Dilek sahibi; eskiden bulunduğu Orhaneli ka- 
noter muvinliği za- | zasında mahkeme başkâtibi iken ilâvei vazife 
manına aid uğradığı , olarak vekâleten ya[)makta olduğu noter mua- 
haksız ])ara cezasının j vinliği zamanında ruhsat tezkeresi harcı yüzün-
affı. î den uğradığı 250 lira paı-a cezasının haksız ol- 

j duğunu ileri sürerek effini istemektedir.
Encümence 26 - V - 1939 tarih ve 241 numa- 

, raJı kararla dileğinin y(!rinc getirilmesine imkân 
' olmadığına karar verilmiş olduğundan yeniden 
i karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi, 
i Karar No. Karar tarihi

1487 4 - JV - 1940

 ̂ Arazisinin elinden 
! alındığından şikâyet.

1928 de iskân suretiU* k(‘ndisine verilen 82 
dönümlük ai'azinin elinden alınmasından şikâyet 
eylemektedir.

Yapılan tahkikatta: kendisine usulen tefviz 
muamelesi yapılmıyan bir araziyi fuzulen işgal 
ettiğinden dolayı elimlen alınmış ve toprağa muh
taç ise usulen müracaatla araziye sahib kılınması
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! nuılıalliiH' V('kâl('t(;t* işa r  kı ln ınnş  o ld u ğ u  anlaşıl- 
ıııakladıı-.

>Şikây(‘l tahakkuk (‘lıııoıııiş v(* l l ü k û ın c t in  ce 
vabına  kanaat edih'inediği su re t le  kazaî m ercilere  
ıı iüracaal hakkı d erkâr b u lu n m u ş  o ld u ğ u n d a n  

. en cü m en ce  ya]) ilacak m u am ele  olmadığnu» karar  
; verild i.
! Karar No. Karar tarihi

1488 4 - IV - 1940

r ) 0 ; . 5 T  Tahir ve Haksever i
5389 ve ar. I

Kayserikapı ve Ka- , 
leardı mahallesinden.j
Sivas. ^

5():î8 Abdui’rahmau Haşa- ;
r):U)0̂  ve aı-. |

Kaleardı mahallesin- ı
dcjı. ' 
Sivas.

5047 Ali Kiza Jîaşara ve
^ ‘Ur ar . I

Kaleardı mahallesin- ,
den. j
Sivas. !

ğindeıı şikâyet.

P^vlerinin usulsuz ola-i İstasyon ve atelye ile evleri aı-asında beş yüz 
rak istimlâk (‘dildi- i metreyi mütecaviz mezı-u arazi bulunduğundan 

I 929 sayılı demiryolları istimlâk kanununun tatbi- 
i kı sııiH'tile değil menafii umumiye namına istim

lâk kararı verilmek suretile muamele yapılma.smı 
istemektedir.

, Münakale vekâletinin cevabında: bahsedilen
I kanunun tatbiki lüzumu ileri sürülmektedir.

Tatbik edilmek islenilen muameleye kanaat 
edilmediğine j>öre kazaî mercilere müracaat edi
lebileceğinden encümence bu husus hakkında ta
yini muameleye nuılıal olmadığına karar verildi.

Karar No.

1489

Karar tarihi

4 - IV - 1940

Rs.
Giresim 

t. Sökmen

:\r. M. 
Ordu 

//.  Sarkın

Katil) 
Samsun 
J/. IJlafi

Balıkesir
F. S özene r

Bohı 
L. Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli 
î. Tolon N. E  rem

Ordu 
Vr. V. Demir

Samsun 
N. Fırat

Tokad 
M. Develi
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Arzıüıal verenle
rin adı, sanı ve 
otaırduklan ^er

1046'
_________1

1096 i

5106
5İ53

Süleyman Bozkurt. 
Cezeevindo mevkuf. 
£rciş Maliye eski tah
sildarı,
Van.

Bamazan Fikret Üşer. 
Koca Mansur sokak 
No. 51 evin üst ka
tında.
Eski Beylerbeyi ma
liye şubesi tahakkuk 
memuru, 
tstanbvti - Şişli.

Arzuhal hulâsası Encümen kaıarı ve ne sebebden verildiği

Van ağır ceza mah- 
kemejjinue verilen ka
rarın tashihi.

Bir memuriyete ta
yini ve açıkta kaldı
ğı müddete aid ma
aşlarının verilmesi.

Vergi mükelleflerine verdiği makbuzlarda tah
rifat yaptığı hakkında vaki iftira neticesi Van 
Ağır ceza mahkemesince verilen mahkûmiyet ka
rarı her ne kadar Mahkemei temyizce nakzedil
miş ise de lâyihayı temyiziyesindeki hükmüı  ̂
esasına müessir bazı müdafaa maddelerinin na
zara çarpmayarak meskût kaldığı beyanile doj- 
yasmın celbedilerek şumullü tedkik edilmesini 
ve mestur kalan masumiyetinin zahire ihracile 
bozma kararının tashihini ve mağdur edilmeme
sini istemektedir.

311 sayılı Meclisi Ali kararı mucibince mah
kemeye aid ve mahkemeden sadır olacak hükme 
tâbi mesail hakkında Encümence karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1490 8 -IV -1940

Bigayrihakkin tâbi tutulduğu jİMİiye 
Devlet şûrasmca kaldınlmış oUaga halde Hr me
muriyete tayini hakkmdaki müracaatı isaf edil
mediğinden bahsile bir memuriyete tayinini ve 
alıkta kAİdtğı müddete aid manflarmm 
sini istem^ctodir.

Melig^ vekâletinden «tman OBvabıii, kakkın- 
daki taa^e k«?anmn Şûrayı luUdınl-
mış olması kendisinin derhal bir « u m r if  eıte ta
yinini mecburi küacıık ahvalden olmamakla bera
ber memuriyetle alâkasmın kesildiği tarihten Inr 
memuriyete tayinine kadar geçen ı^ûddet İQİn bir 
gûna maaş verilmesini mümkün kılacak kanuni 
bir hüküm de mevcınd olmadığı ve haline ınUna-



Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal nûlâsası E n c ü m e n  kaj-an ve ııo sebebden verildiği

! sib münhal bir vazife de bulunmadığından dile-
j  ğiıiin yerine {çotirilmesine imkân f^örülmediği bil-
j dirilmektedir.
i Devlet şûrası kararile tasfiye kararı refedilmiş
i ve memuriyete tayini hakkını iktisab eylemiş olan
i müstedinin münhal bir vazifeye tayinini icabeden
I makamlardan isteyebileceğinden gerek bu kısım 
hakkmdaki dileğinin ve gerek yerinde görülmeyen
I müterakim maaş dileğinin reddine karar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

Tevfik Bulut. 
Elektrik idaresinde 
mühendis.
İstanbul.

1491 8 - IV - 1940

İnönü nıüzafferij'et- 
lerinin tesmiye tar
zı hakkında.

Ünlü günlerimizden (Birinci İnönü muzaf- 
feriyeti) ile (İkinci İnönü muzafferiyeti) isimle
rinin (İnönü birinci zaferi) ve (İnönü ikinci za
feri) şeklinde tadilini teklif etmektedir.

Encümenin salâhiyeti cümlesine girmeyen bu 
teklif hakkında bir karar ittihazına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Memed İslak. 
Rüstem mahallesin
den.
Abdullahoglu.
Gönen.

1492 8 - IV -1940

Haksız vei’ilen taz
minat cezası üzerine 
emvaline konulan ha
cizden kuı-tarılamsı.

istihsal eylediği tütünü nizam harici aher ma
halle nakledildiğinden dolayı hakkında verilen 
tazminat cezası üzerine emvaline konulan haciz- 

I den kurtarılmasını istemektedir, 
j Mahekme ilâmile mahkûm olduğu parajn eda 
I ile mükellef olduğundan dileğinin reddine ka- 
' rar verildi.
i Karar No. Karar tarihi

Seyid Boz.
Paşa mahallesi Doğu 
sokak No. 5 evde 
Emirdağlı.
Eskişehir.

1493 8 - IV -1940

Oğlunun haksız ola
rak okuldan tardına 
dair verilen kararın 
kaldırılması.

Bir arkadaşını mektebte hafifçe yaralıyan 
ve binnetice beraat eden oğlunun mektebden tar- 
dedümesinden şikâyet eylemektedir.

Tatbik edilen muameleye kani olunmadığı su
rette Devlet şûrasına dava açmak suretile hakkını 
takib edebileceğinden Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1494 8-IV-1940
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rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Hakkı Selek.
Alaca mahal leşinden. 
Kakrakoğullarından 
ölü Niyazio^’lıı. 
Bolvadin.

1077
1129

1037
lösT

Naaıi Daniş.
Holani mahallesin
den çiftçiler namına. 
Siird.

1042
1092“

Ahmed Yüksel. 
Tunus mahallesinde 
Muradiye hususî mu
hasebe eski memuru. 
Ahlat,

Arzuhal hulâsası

Leylî ve meccani ola-1 
rak bir okule alınması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Nadire Akyıldız. 
Çakırcı Haşan Paşa 
mahallesinde Beledi
ye önü sokak. Hükü
mete bitişik 3.") nu
maralı evde.
Üsküdar - îstanbul

Kardeşinin vefatı se- 
bebile maaş tahsisi.

Ziraat bankasına ij)o- 
tekli emvalinin sa- 
hlmaması.

Hakkında verilen 
mahkûmiyet kararı
nın kaldırılması.

Hk mektebi bitirmiş ve fakir olduğundan ve 
babası bulunmadığmdan leylî ve meccani okuttu- 
rulmasını istemektedir.

Müsabaka imtihanlarma girmek üzere alâka
dar Maarif idarelerine müracaat edecek olan di
lek sahibi hakkında Encümence bir karar ittiha
zına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1495 8 - IV -1940

Kanunen kardeşten hemşireye maaş tahakine 
imkân yoksa da bunun teğmini için tekaüd kanu
nuna bir madde ftklflnmftRini, bu mümkün olmadı
ğı takdirde kardeşinin mülâzimliğinden itibaren 
maaşından tevkif edilmiş olan aidatm kendisine 
verilmesini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığma kamr 
verildL •

Karar No. Karar tarihi

1496 8 - IV -1940

Evvelce Ziraat bankasından istikraz eyledik
leri mebaliğe mukabil ipotek ettikleri emvalin 
satılmak üzere olduğundan bahsile buhran se- 
bebile müşteri bulunmadığmdan mahsulâtın pa
ra etmemesi hasebile borçlarım veremediklerin
den bunlara hariçten müşteri bulunmasını ve- 
yahud Ziraat bankasmca satın alınmasını ve gay
ri menkullerinin satılmaması için ieab edenlere 
emir verilmesi istenilmektedir.

Mukaveleye bağlı muameleler bunlarm hü
kümlerine ve adlî kanunlara tâbi olduğundan ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1497 8 - IV-1940

Hakkında verilen mahkûmiyet kararmm bir 
kanunla refini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
yerildi.

Karar No. Karar tarihi 

1498 8 - rV • 194Q



- 4

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
o^rdukları yer 

âilmi tlhan. 
tMft Alioğlü. 
Değirmenin müste- 
eiri. Aydoğmuş kö- 
ytindetı.
Dinar.

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden r^dlditi

Mtistecir bulunduğu 
değirmene .aid ka
zanç vergileri hak
kında.

841 Sıddık Bayraktar ve 
872 ar.

Fatsa.

Kmlûk ve eji-am 
bâ ıkamna dair lüı- 
k&ın vastı.

866 Salih
«̂vketiye köyünden 

Aliol^u.
, Lapseki.

Toprak verilmesi.

3148 I Beis köyü muhtatrı. 
3314 I Akşehir.

MÜnazaah mera hak- 
kinda.

Müstecir bulunduğu değirmenine aid kazanç 
vergilerini zamanında vermiijf ve fakat ticaretha
nesini terkettiği zamana aid vergilerin haksız 
olarak tahsiline teşebbüs edilmesinden dolayı seb- 
keden itirazının kazanç vergisi komisyonunca red
dedildiğinden bu haksızlığın izalesile kendinden 
alınan verginin iadesini istemektedir.

Hâdisenin tedkik mercii kanunen muayyen 
olmakla Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1499 8 - IV - 1940

Fatsada imar işlerine yardımcı olm^ üzere 
Emlâk ve eytam bankasının faaliyet göstermesi
ne dair ahkâm vazı istenmektedir.
Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar JNo. Karar tarihi

1600 8 - IV -1940

1929 s^esinde Bulgaristandan ana vatana il
tica ettiğini ve' Şevketiye köyünde akrabaları 
bunduğu için o köye yerleştiğini ve Devletten hiç 
bir şey istemeyeceğine dair bir taahhüdname imza 
etmiş ise de mevcud nakdinin bittiğinden ve top
rağında yarıcı ve icarcı sıfatile çalıştığı Şeyh 
Bürhanettinin arazisini kendi sahihleri işleyece
ği için çıkarıldığından bahsile bu araziden veya 
civardaki yanmış fundalık araziden bedeli üç 
senede ödenmek üzere mikdan kâfi toprak veril
mesini istemektedir.

Hükümete müracaatla toprak isteye bileceğin
den Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1501 8 - IV - 1940

Yılan yusuf köyü ile anam da dheti aidi
yeti münaKaalı olan meranın kendi köylerme ai
diyetine mahkemece karar verilmiş olmasına 
rağmen Akşehir kaza idare heyeti kararile bu 
mera, Yılan yusuf kÖ3ai sınırlan içine alındığı 
gibi bu meradan toprak verilmek suretile kc l̂e-
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rine göçmen dahi iskân edildiğinden bahsile 
hükmî şahsij^eti haiz köylerinin tasarruf hak
kına el uzattın Imamasmı istemektedir.

Dahilij’e vekâletinden alınan cevabi a: müna- 
ziünfih meranın 700 dönümlük kısmına Y'ılan- 
yusuf köyü ahalisi tarafından tarla açmak ve 
bahçe ihdas etmek suret ile vaki müdahalenin 
meni için şikâyetçi Reis köyü tarafından Akşe- 

 ̂ hir Asliye mahkemesine dava açılmış ve bu dava 
Vılan yusuf köylülerinin müdahalesinin nıenıie 

: neticelenmiş vc kesbi katğiyet etmiş iken Yılan 
' jTisuf köyü; köj’ kanununun sınırlar ihtilâfla- 
1 nm n halline müteallik bulunan beşinci madde- 
I sine istinaden iki köy arasındaki hududun tes- 
; bitini istemiş olmakla kaza idare heyetinin ma- 
I hallinde yaptırdığı tedkik^t neticesinde mera- 
j mn iki köy arasında müşterek olduğu neticesine 
; varftrak bunu karara bağlamış ve Reis köyünün 
! v»ki itinunmı reddeylemiş olmakla bu köy 
I  tarafından bu seboble Dertet Şûrası nezdinde 
' İdarî dava açılmış ise de kanunî müddetin geç- 
' miş olmasından dolayı davayı kaime reddedilmiş 

ve fakat idare heyetlerinin sınır ihtilâfları hak- 
kmdaki kararlarının beş sene için muteber oldu- 

‘ ğu tasrih kılınmıştır.
(löçmenlere ayrılan araziye gelince : 
Tamamen Yusuf köyü içinde bulunan 

ve Hâzineye aid olan araziye yerleştirilen 
göçmenler hakkmdaki şikâyetin yerinde ol
madığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
İki köy arasında mülkiyeti müna^aalı olan 

mera hakkında Asliye mahkemesince verilib kat- 
! ğiyet kesbeden kararla mülkiyet münazaası hal- 
I ledilmiş bulunduğuna göre mücerred sınırların 
' tahdidi vesilesile Yılan yusuf köyünün vaki mü

racaatı üzerine kaza idare heyetince malıallinde 
' yapılan tedkikatta sınırların tahdidile beraber 

meranın da münasafaten iki köye aidiyetinin ka
rar altına alınması kanuna muhalif görülmüş
tür.

I Ancak bu muhalefetin Devlet Şûrasında; ka- 
' nunî müddetin müruru sebebile açılan dava zım- 
’ nında halledilemediği anlaşılmış ise de mâlki- 
' yete müteallik karar vermek salâhiyeti olmayan
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1 idare heyeti kararının tatbik mahalli olmayaca- 

^ndan salâhiyettar mahkemenin ilâmile mülkiye
ti teayyün eden meranm, ihmali garyricaiz bulu
nan ilâm hükmü dairesinde mahkûmünleh lieis 
köjrü şahsiyeti hükmiyesine icraen teslimi iktiza 
edib dilediği takdirde mtistedi köyün, elindeki 
ilâm hükümlerini icraen infaz ettirmekte muhta- 

; riyetine ve göçmenlere verilen arazinin Hâzineye 
aidiyeti bildirildiğinden bu kısnn hakkındaki di
leklerinin de reddine karar verildi.

I  Karar No. Karar tarilıi

1502 8 - IV - 1940

4942
5289

Memed Met. !
Küçükkuyuda mu
kim.
Dağıstan muhacirle
rinden. I  
Aj^acık - Çanakkale, j

tşgaJ eylediği arsa- 
nm bedel takdiri su- 
retile kendisine ve
rilmesi

Hazinei mâliyeye aid kumsalda fuzulen iş
gal ederek üzerine bina inşa eylediği arsanın 
bedel takdiri suretile kendisine verilmiyerek 
müzayedeye çıkarıldığından ve rekabet netice
sinde bu arsa 206 liraya kendisine ihale ttiril- 
diğinden bahsile işgal eylediği arsanın bedel 
takdiri suretile kendisine verilmesini istemek
tedir.

Maliye vekâletinden alınan eevabda : !Mu- 
maileyhin üzerine bina inşa ettiği yerin hali ara
ziden olmayıb deniz kıyısında teressübattan doğ
muş yerlerden olduğu ve bu kimsenin bu ara
ziye bitişik bir yeri olmadığından işgal ettiği 
yer hakkında 2644 numaralı tapu kanununun 
30 neu maddesi hükmünün tatbik edilmeyerek 
arsanın müzayedeye çıkarıldığı ve müzayede 
neticesinde 206 lira mukabilinde kendisine iha
le olunduğu anlaşıldığından şu vaziyet karşı
sında fuzulen işgal ettiği arsanın bedel takdiri 
suretile kendisine verilmesine imkân görüleme
diği bildirilmiştir.

Yapılan muamelede kanunsuzluk olmadığın
dan dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1503 8 - I V -1940
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20 ! Haşan Demirkor ve 
ar.
Set'eruşiiğı muhtarı 
ve Morsinköyü muh
tarları.
Çermik.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

21

5183
'5551

Eşref Toygar. 
Ba^dad caddesinde 
No. 102 misafir.
Eski pazar nıüstau- 
tıkı.
Saiıisuiı.

Taltif v’e terfihinin 
teğmiıii.

2206
3046

Ali Ersoy. 
Cezaevinde mahkûm 
Yol tahsildarı. 
Maraş.

K azalarında mahke
me teşekkül edeme
diğinden şikâyet.

Kazalarında O. Müddeiumumisi bulunmama
sından dolayı mahkeme teşekkül edemeyib huku
kî işlerinin rüyeti için kazalarına altı saat mesa
fede kâin Ergani mahkemesine gitmek mecburi
yetinde kaldıklarından bahsile kazalanna bir 
müddeiumumi veya sorgu hâkimi tayin ve iza
mını istemektedirler.

Adliye vekâletinden alman cevabda :
Açık bulunan Çermik müddeiumumiliği ile 

sorgu hâkimliğine ilk fırsatta münasibleri tayin 
edilinceye kadar verilen salâhiyet dairesinde Çer
mik asliye işlerinin Erğanimadende görülmesi 
zarurî bulunduğu bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar Tarihi

1504 8 - I V -1940

Vazifeden çıkarılarak acıklı vaziyete düşdü- 
I ğünden taltif ve terfihini istemektedir.
I Adliye vekâletinden alınan cevabda :
; Mumaileyhin 2556 numaralı hâkimler kanu- 
J nunun muvakkat maddesinin 2 numaralı bendinde 
I yazılı hükümler dairesinde üç defa açılan imti- 
i hana emsali gibi iştirak etmiş ve her üçünde de 
j muvaffak olamanuş olduğundan vekâletçe yapı- 
I  lacak bir muamele olmadığı bildirilmiştir.
I Tayini m.uameleye mahal olmadığına karar 
j verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1505 8-IV -1940

Haksız mahkûm edil- ! 
diğinden arzuhalleri- i 
nin tedkiki. !

İstediği iki yüz lirayı vermemesi' yüzünden 
Maraş hususî muhasebe müdürü Haşan Turgu- 
dun makbuz dib koçanlarını tahrif etmek gibi 
esbab dolayısile mahkûmiyetine sebebiyet verdi
ğinden bahsile 4 - IX - 1936 tarihinde gönder
miş olduğu arzuhallerinin tedkikıle gereğinin 
icrasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda : 
Mülkiye müfettişi vasıtasile icra ettirilen 

tahkikattan anlaşıldığı üzere muhase])e müdürü
nün müştekiden para istemesi ve makbuz dib
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koçanlarının tahrif edilmesi keyfiyetlerini ta
hakkuk etmemiş ve mezkûr mevad üzerinde ev
velce de müşteki tarafından ortaya konan iddi
anın .salahiyetli heyetlerce bittedkik gaynva- 
rid olduğuna karar verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Müstediniiı serdeylediği iddia üzerine alâka
dar »nahkemeleree tedkikat yapılabileceğinden 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1506 8 - I V -1940

îö l'i
İbrahim ve ar. 
Ahadaniye köyü ih
tiyar heyeti. 
Kadmhan.

Köylerine aid mera
ya civar köylü tara
fından tecavüz edil- 
ditinden şikâyet.

5222: 
5597 i

Şakir Açıkalm. ’ 
Şaban özü nahiyesi 
ihtiyar heyeti namı
na muhtar.
('ankırı.

Nahiyelerinin kaza 
haline konulması.

Köylerine aid meraların civar köy halkı ta
rafından tecavüze maruz kalmfusından şikâyet et
mektedirler.

Yapılan tahkikatta zamanuı geçmesi sebebi' 
le 2311 sayılı kanun hükümlerinin tatbiki müm
kün olamadığı anlaşılmış ve keyfiyetin mahke
mece halli lüzumu müstedilere bildirilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır.

Mahkemeye aid mesele hakkında Encümen
ce yay)ilaeak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1507 8 - IV -1940

Nahiyelerinin kaza haline ifrağını istemekte
dir.

Dahiliye vekâletinden alman cevabda,
Dileğin bütçe mülâhazası ile şimdilik yerine 

getirilmesine imkân görülemediğinden ileride 
l)ütçe müsaid olduğu takdirde icabına bakılmak 
üzere teşkilât taleMeri meyanına kaydolunmuş 
olduğu ve halen yapılacak başka bir muamele ol
madığı bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1508 8-IV-1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Mahmud Kâmil Ka- 
buyi.
7']ski Hasını sulh hâ
kimi.
Pazar.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Hâkimlikte 
ınınm tahtı 
alınması.

iatihda-
karara

Mektebi müvaİKlan mezun olup kadılıklarda 
ve hâkimliklerde bulunmuş ve Sasım sulh hâ
kimliğinden istifaen (̂ 'ekilmiş olmasına mebni 
hâkimlik hakkı ıskat edilemiyeceğinden bahsile 
eovazı istihdamının tahtı karara alınmasını veya 
2996 numaralı kanun mucibince tekaüdünün ic
rasını istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevaİKİa:
1 kânunuevvel 1934 tarihinde meriyet mev

kiine jriren 2556 numaralı hâkimler kanununda 
hâkimliğe g;irel)ilmek i(,‘in hukuk mektebinden 
mezun olmak iktiza edeceğine j^öre tekrar mesle- 
ke iadesi mümkün olmadığı ve kendisi 1291 do
ğumlu bulunması itibarile 65 yaşını ikmal etme
miş, bilfiil hizmeti yirmi beş seneye varmamış 
olmasile tekaüde de (çıkarılmasına da imkân bu
lunmadığı bildirilmiştir.

Hükümetin verdiği cevaba kani olmadığı su
rette İdarî kaza yoluna müracaat edebileceğin
den encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

4108 j Omer Dinç ve ar. 
4332 1 OsmanoğIn.

i Kınık köyünden. 
4574 Kalecik.
4886",

Cezalı vergi hakkın- 
daki itirazlarının na
zarı itibare alınması.

1509 8 - I V -1940

1936 senesinde Kalecik kazasnıın Kınık köyü
nün kayid defterine zamanında kaydettiı*dikleri 
hayvanlarının, kendi köylerile hem hudud ve müş
terek bulunan Mart köyü merasında otlatılmakta 
iken 2897 sayılı kanunun 16 ncı maddesi hilâfına 
olarak kaçak ad ve o suretle kendilerine cezalı 
vergi tarhedilmiş olduğundan ve l)una itiraz et
mişlerse de Kalecikte verdikleri bir kat asıl ver
giden başka Çankırıda tahakkuk ettirilen ceza
nın yarısını da vermiş olduklarından bahsile iti
razlarının biran evvel neticelendirilmesini iste
mektedirler.

Maliye vekâletinden alınan cevabda :
Bu mükelleflerin Kalecik kazasında kayidli 

olan hayvanlarını yoklama müddeti içinde nakil 
ve ifraz tezkeresi almaksızın Çankırıya bağlı Mart 
köyüne getirdikleri anlaşıLınasile hayvanlar ver
gisi kanununun 24 ncü maddesinin (D) fıkrası 
mucibince vergilerinin yüzde elli zam ile Çankı- 
rıda alınmasına ve 20 nci madde mucibince de 
Kalecik kazasında tahakkuk ettirilen vergileri
nin terkinine dair Tedkiki itiraz komisyonunca
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Arzuhal hulâsası

2972
~5322

Daim Acarlı. 
Boiatlai’ köyünden. 
1 ){»dav.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Araç orman mülıen- 
disinin hilafı kanun 
verdiği rapor. Jl.

verilen kararın Temyiz komisyonunca da tas
dik edilerek bu karar dairesinde muamele olun
duğu ;

Hayvanların tutulduğu müşterek mera olub 
olmadığına gelince : Hayvanların yakalandığı 
Değirmenlik tesmiye olunan mevkiin Çankırıya 
bağlı Mart köyüne aid olduğu ve buranın civar
daki köylerle bir alâkası olmayıb müşterek mera 
bulunmadığı tesbit edilmiş ve Tedkikı itiraz ko
misyonunca müttehaz 30-XI-1936 ve 2-XTI-1937 
tarihli kararlarla da bu cihet teyid edilmiş 
bulunduğu bildirilmiştir.

Müstedilerin itirazlarının biran evvel karara 
bağlanmasını istemekte olduklarına göre alınan 
cevabda Tedkikı itiraz komisyonun kararının 
sadır olmuş bulunduğu anlaşılmış ve bundan 
sonra müstedilerin kanunî yollara müracaat et
meleri iktiza edib Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1510 8 - IV -1940

Tai'lalaı*! hududu dahilinde ve tarlalarımn 
kenar ve ortalarındaki çamlardan dolayı Araç 
orman mühendisi Emin Ersoyun yaptığı kesit* 
neticesinde mahza haklarındaki şahsî iğbirara 
mebni hilafı kanun vermiş olduğu raporla mağ
dur kaldığından şikâyet etmektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevabta :
Aracın Kızılsaray köjâinden Hüseyin Orala 

aid Eşekçalı ve Ishakçalı mevkilerindeki tarla
lar hakkında mahallinde yaptırılan tedkikat ne
ticesinde ağaçlık sahaların beş hektardan küçük 
fakat Devlet onnamna bitişik olmaları hasebile 
oî'Hiiü) ınei'lıumıına dahil bulıuıduklajı ve Araç 
Orman mühendisi Ersoyun mukaddema tanzim 
eylediği raporların bilâhare yapılan tedkikata 
lovafuk eyiedi}>:i anlaşıldıj?mdan müstedinin 
3444 sayılı ek orman kanununun ikinci maddesi
nin son fıkrası mucibince ağaçlardan istifade 
etmesine imkânı kanunî görülemediği, ancak hu
susî ormanlar muamelesine tâlıi tutularak kesi
mine izin verilebileceğinin Kastamonu müdür
lüğüne 3̂ azıldığı bildirilmiştir.
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Arzuhal lıulasasr

1881
1988

K« zııu  Eı-kcndede- 
oğlıı.
Hususî muhasebe va
ridat. kâtibi.
Ebııalı.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

İş düşünüldü :
Mahallinde orman mühendisi tarafından ya

pılan tedkikat sonunda hazırlanan harita ve ra
por mucibince müstediye aid tarla, 3116 sayılı 
kanunun birinci maddesine tevfikan orman ad
dedilmiş ve bu suretle 3444 sayılı kanunun son 
fıkrası hükmüne tâbi tutulmamış olduğundan bu 
muameleye kanaat hâsıl edemediği anlaşılan di
lek sahibinin iddialarının todkik ve halle salahi
yetli kazaî mercilere müracaat edebileceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1511 8 - IV - 1940

Aranavpıl ( \  M üd
deiumumisi II.

Manavgat müddeiumumisi Zekinin seyyiatı 
ahvaline dair vaki ihbarat ve şikâyatını isma 
edemiyerek binnetice iftirada bulunduğu töh- 
metile tecrimi cihetine gidildiğinden bahsile ev
rakının celb ve tedkikile madeletin ifasını iste
mektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Müstedinin Manavgat müddeiuxııumisi Zeki 

Olcay hakkında vaki ihbar ve şikâyeti üzerine 
yapılan tahkikat sonunda ortada kanunsuz her 
hangi bir hareketi görülmediğinden ve muhbir 
Kâzımın gelişi güzel ihbarlarda bulunmayı iti- 
yad edindiği anlaşıldığından hakkında kanunî 
takibat yapıbnak üzere tahkikat evrakının An
talya müddeiumumiliğine gönderilmiş ve Antal
ya ağır ceza mahkemesince yapılan duruşması 
neticesinde Kâzım Dedeoğlunun Manavgat müd
deiumumisi Zeki Olcaya iftira ettiği subut bul- 
masile Türk ceza kanununun 285 nci maddesine 
tevfikan üç ay hapsine ve 89 ncu madde muci
bince de cezasının teciline karar verilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

311 sayılı karara tevfikan hâdise hakkında 
Encümence bir karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1512 8 - IV  -1940



l â

4792
5124

Halice Koınık. 
Çanlı nahiyesinde. 
Söke.

5068
‘5423

5083
‘5438

5137
^ü50f

4987
"5 m

Siyasî af ilân edildi
ği halde oğlunun 
bundan istifade etli 
riimediğinden şikâ
yet.

Arzuhal verenle- j
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer j _______  _________

Siyasî affi umumî ilân edildiği halde eniştesi 
Eşrefle beraber mahkûm olan oğlu Mustafanın 
bu aften istifade ettirilmediğinden lıakkında ve- 

I rıımeuıgnıuiMi >mu- rilen müebbet hapis «ezasının affini istemektedir.
I Adliye vekâletinden alınan eevabda;

Bu dileği kim tarafından yapıldığı malûm ol- 
I madiği gibi sözü get'en mahal, adliye binasının 
i yanması hasebile bu baİHİaki evrakın da bııluna- 
i madiği ve yüz elliliklerden Kuşcubaşı Eşrefin 
I kain biraderi olduğu, eczasının affi i(̂ in Hariciye 
i  vekâleti vasıtasile daha evvel vııkubulan dileği 

üzerine yapılan muameleden anlaşılmakta olan 
Mustafanın İstanbul adliyesince mahkûm edil
diği telşrafta yazılı olmasına göre İstiklâl mah
kemesince mahkûm edilen şahısların affine dair 
olan 3527 mnnaralı kanundan istifadesine imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 
1513 8 - I V -1940

Sabri Şen ve ar. 
Dava vekili.
Tarens,

Cafer Tayyar İren. 
Dava vekili.
Hamam sakağında, 
ödemiş.

l^iemed özel.
Dava vekili. 
Hükümet caddesi 55 
sayılı yazıhanede. 
Kütahya.

Tahiroğlu Zeki ’ o 
ar.
Artuva çiftliğinde. 
Artuva.

Avukatlık kanunıınıın 
tadili.

Mukaddema on ve sonradan yapılan tadile 
göre yedi a\aıkatın bulunmadığı yerlerde vekâ
let yapabilmek hakları kabul edilmişken son ka
nunla bu adedin beşe indirilmiş olması hakları
nın ibtalini mucib bulunduğundan ve ileride 
mesleklerini icraya imkân kalnm^acağından Avu
katlık kanununun bu husustaki maddesinin ta
dili suretile mükteseb haklarının tanınmasını 
dilemektedirler.

Kanun mevzuu olmak itibarile tajnni muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1514 8 - IV - 1940

Bekir adındaki şah
sın kazada icrayi ve
kâlet eylediğinden şi- 
kâvet.

Artuva kazası kaymakamının, Ebedî Şefin 
vefatında yapılan matem merasiminde taksiratı 
ve hava Imvvetlerine yardım hususunda lâkaj’-di- 
si ve ihtilâs suçundan dolayı mahkûm olan Bekir 
namındaki şahsın kaza dahilinde ierajd vekâlet 
eylemesine göz yumması gibi ahvalinden şikâyet
le mumaileyh hakkında takibat ve tahkikat icra
sı taleb edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alman eevabda : Tah-
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Arzuhal verenle
rin âdı, sanı ve 
otıpdukUırı ver

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

996 
1042 !

l])rahiın Alpat. 
Emekli .jandarma üs- 
toğmeni. 
înt^bolu.

848
'886 !

Haşan Yüksel.
Çöp köyümle mukim
Kerimoğlu.
Uzunköprü.

kikatı vakıa neticesinde kaymakama isnad olunan 
suçların sabit görülemeyerek Tokad vilâyeti ida
re heyetince meni muhakemesine karar verilmiş 
olduğu bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1515 8 - V - 1940

Bir çocuğunun nafa
kası için maaşından 
kesilen para hak- 
kmda.

Üç ayda bir aldığı emekli maaşının 93 lira 
olduğu halde bunun 52 lirasının İzmit icra da
iresince bir çocuğunun nafakası için tevkif edildi
ğini, bu maaştan başka hiç bir geçinme vasıta^sı 
olmadığının ve üç çocuğu ile bir karısının hayat
larının bu maaştı bağlı bulunduğunu beyan ve 
vaki şikâyetlerinin reddedildiğinden v'̂ e yaptığı 
temyizin de muhtelif vesilelerle tehir vo talik 
edildiğinden bahsile tevkifatın kanunî hadde in
dirilmesini istemektedir.

Meclisin 311 sayılı kararı mucilıi mahkemeye 
aid ve mahkemeden sadır olacak hükme tâbi me- 
sail hakkında Encümence karar ittihaz edilemi- 
yeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arazisinin muhacir
lere tevziine mâni 
olunması.

1516 8 - IV - 1940

Balkan harbini müteakib ana vatana göçmen 
olarak geldiği, TTzunköprünün Çöp köyüne is
kân edilerek 90 dekar arazi verildiğini ve 800 
koyunu olma.sı sebebile dört tarafı dere olan fun
dalık ve çalıhkbir mahalde 18 dönüm yer açarak 
ağıl yaptığını ve sürüsünün burada barındığı
nın beyanla bu kendi emeğile açıp meydana ge
tirdiği arazinin senedsiz ve fazla alınmış gibi 
gösterilerek ihtiyar hej^etince Hükümete ihbarat- 
ta bulunulduğundan iskân idaresince bu 18 de
karın iki dekarı kendisine bırakılarak mütebaki
sinin göçmenlere tevzi edileceğinin tebliğ edildi
ğini halbuki bu arazinin ziraatc salih olmadığı 
gibi vahşi hayvanlardan da mezruatı kurtarmak 
mümkün olmayacağını ve ayni zamanda sürüsü
nün ve sürü muhafızı köpeklerin mezruata za
rar iras etmeleri muhtemel olmakla daima bir mü
nazaa mevzu olacağından ya bu arazinin bedeli-
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Arzuhal veren le -! 
rin adı, sanı ve I Arzuhal hulasası 
oturdukları yer ; __

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1094-----------1
1147 i

H. Karaç.
Kale dokumacılar ko
operatifi başkam. 
Davas.

1051
T lÖ İ

Turgud Alpkartal. 
Nafia müdürlüğü E.
4. baş fon memıırla- 
rmdan.

İlin iki misli ile kendisine satılarak muhacirlere 
başka yer verilmesini, şayed bu mümkün değilse 
kendi arazisinden 18 dekar tarla vermeyi kabul 
ettiğini beyanla zararının önlenmesini dilemekte
dir.

tş düşünüldü : Mücerred bir talebden ibaret 
olan bu dilek hakkında salahiyetli mercie müra
caat edilmek iktiza edib Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1517 8 - I V" -1940

Kazanç vergisi ceza
sının al'i’ı.

19IÎ5 senesinde (lod) fakir ortakla kurulan 
kooperatiflerinin 1938 senesine kadar kazanç 
vergisinden muaf olduğu zehabile kazanç vergi
si verilmediğini bilâhare yapılan tedkikatla un
van tezkeresi almadıklarından ve beyanname 
vermediklerinden dolayı 1 292 lira ceza tarhedil- 
diğiııi ve her ne kadar itiraz komisyonunca mez
kûr ceza kaldırılmış ise de Temyiz komisyonu 
bu kararı bozarak cezanın alınmasına karar ver
diğini ve bu cezanın tatbiki halinde şirketin 
bozularak 156 fakir çulhanın yine tefeciler eli
ne düşeceği ve esasen verginin aslı verilmiş ol
makla cezasının affedilmek suretile kooııeratifin 
iflâstan kurtarılması istenmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Sağ elden mahrum 
olmakla beraber ccb- 
hede hizmetine mâni 
olunmaması M.

Karar No. 
1518

Karar tarihi 
8 - IV -1940

Piyade yedek teğmeni olduğunu ve 1932 se
nesinde bir kaza neticesi sağ elinin bileğinden 
koptuğunu, bununla beraber 1936 yılında 45 gün
lük stajını 128 nci piyade alayında yaparak iyi 
derece aldığım ve fakat bu yıl yoklamasında as
kerlik şubesi reisinin vaziyetini kanuna uygun 
görmıyerek çürüğe çıkarmağa istemesi üzerine 
M. Müdafaa vekâletine müracaatla askerlikten 

uzaklaştırılmamasmı istediğini, fakat kanunî mev
zuatın ateş hattında istihdamına engel olduğu 
cevabı verildiğini bej^anla son tedkik mercii olarak
B. M. Meclisinden kendisi gibi ufak tefek \iicud 
arızalan olan Türk çocuklarının yurd savaşında
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Arzuhal verenle-1 i 
l in adı, sanı ve I  Arzuhal hu lâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturduldarı yer  J         

j ' ateş hattına gidememek mahrumiyet ve hicabın-
i ' dan kui'tannak için lüznmhı tedbirlerin alınma-
1 ' srnı istemektedir.

I Kanun teklifi mahiyetinde olan dilek üzerine 
encünıenojî y;ıpılaeak muamele olmadığına karar 

. verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1017 
1066'

Ahmed llamdi.
Pelit köylü. 

İbrahimoğlu .
İhtiyat zabitliğinden 
malûl.
Bürhaniye.

]\rîdûliyet mna!#ı 
rilmesi.

lOUl
TÖ64

Osman Karabey. 
Askerî fabrikalar le- 
vazmı ayniyat kıs
mında S. 6. muame
le memuru.
Emekli olarak mu
vazzaf.
Ankara.

1519 8 - I V -1940

V ( ‘- Umumî harl)de Ingilizlere esir düşerek has
talandığını ve malûl kaldığı ve maaş tahsis edil
mesi için iVIillî Müdafaa vekâletine müracaatta 
bulunmuş ise de esaret zamanında alınmış rapo
ru bulunmaması ve uzun zaman malûliyet iddia 
etmemiş olması sebebile maaş tahsis edilemeyece
ğinin bildirildiği vc halbuki esarette bulunan fır
ka knmandanı ve sair arkadaşlarının hastalığa, 
esarette yakalandığı hakkında şehadetnameleri- 
nin dosyasında mevcud olduğu ve şimdiye kadar 
müracaat etmemesinin sebebinin de malûliyetine 
delil bulunduğu ve komşularının delâlet ve yar- 
dımlarile bu müracaatini yapabildiğini beyanla 
mağdur edilmemesi için dosyasının tedkikile ma
lûliyet maa.şı verilmesinin karar altına alınmasını 
istemektedir.

Askerlerin zat işlerine taallûk eden hususa- 
tın mercii halli 3410 sayılı kanun hükmüne göre 
Temyiz askerî ınalıkemfsi olmakla luidise hakkın
da encümende karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1520 8 - V - 1940

Bir dero('(; üst rütbe 
ile tekaüdlüğünüıı 
tashih edilmesi.

1929 senesinde yüzbaşılık muadili birinci sı
nıf kâtib olduğu halde 1455 sayılı kanunun neşri 
üzerine iki derece tenzil ile yedinci sınıfa tenez
zül ettiğini ve nihayet bu tenezzülden mağdur 
olanların kısmen haklarının iadesi düşüncesile

•

neşredilen 3128 sayılı kanunun meriyete girme
mesinden bir ay evvel tahdidi sinne tâbi tutula
rak tekaüd edildiğini ve bu suretle bu kanunun 
bahşettiği haklardan da mahrum kalarak mağdur 
olduğunu beyanla bu hususatın tashihi için M. 
Müdafaa vekâleti son tedkik merciine müracaat
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Arzuhal verenle- ] i 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdiikları yer I      

' ! ettiğini ve dosyasının Temyizi askeriye devredil-
!  i  diğini ve kendisinin de bir istida ile Temyizi as-
! keriye müraeaat ettiğini fakat Temyiz malıkeıne-

sinoe l)u müracaatları vaktinde yapılmamış ad- 
! dedilerek reddolunduğunu, tekrar tashihi ka- 
I rar talebinde bulıınmuş ise de bunun da reddedil- 
I diğini beyanla dosyasının (•ell)ile tedkik edilerek 

bir derece üst rütbe üzerinden tekaüdiüğünün 
; icrası iqin 1328 sayılı kanundan istifade ettiril

mesini istemektedir.
! 3410 sayılı kanun; Temyizi askerî kararları

nın kazai ve nihaî olduğundan tebdil ve tadiline 
imkân olmamakla beraber taleb bir kanun teklifi 
mahiyetinde olmakla Encümence yapılacak bir 

; muamele olmadığına karar verildi, 
j Karar No. Karar tarihi

102ü
1078'

Şattan örsel. 
Atpazarında 52 nu
maralı Kelkit hanın
da ]\rustafa yanındıı. 
Ankara.

1521 8 - IV - 1940

İskân edilmesi.

4947
p 9 4

Osman Naci Yener. 
Hafik kazası nüfus 

i memurluğund»n emek-

I  “ •
i Hizan.

Harcırahına aid mu
amelenin yıllarca in
taç edilmediğinden 
.şikâyet.

Necid kıtasının Hail kasabası ahalisinden iken 
1329 senesinde berayi tahsil îstanbula geldiğini 
Harbi umumiye; ihtiyat zabiti olarak iijtirak et
tiğini Çanakalede müteaddid yaralar aldığını 
ve iMillî mücadeleye isjtirak ett’iğini ve bütün bu 
fedakârlıklarına mukabil iskânı için Millî Müda
faa vekâletine müracaat etmiş ise de muameleli 
evrakının lOminönü askerlik şubesinde zayi edil
diğini ve tekrar Başvekâlete yeni müracaatının 
da müsbet bir netice vermediğinden bahsile sefa
let ve perişanlığından kurtarılmasını i.stemekte- 
dir.

îskân edilmesi dileğinde ise alâkadar mercile
re baş\Tirmak üzere Encümence tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1522 8 - IV -1940

1930 senesinde tahakkuk etmiş olan harcırahı
na aid muamelenin jnllarca intaç edilmediğinden 
şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda : 
Mumaileyhin Sivas vilâyetince 1931 malî yı* 

İmdan olmak üzere 217 lira 20 kuruş olarak ta,' 
hakkuk ettirilen alacağına aid evrak ve düyun 
ilmühaberi 13 - VII - 1938 tarihli ve 438/171 sft-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

872
910

6»î) I
731

811
848 !

867
905

Firdevs Öıifçdü. 
Veysi ei’cndi okulu 
öğretmenlerinden 
Adnan Baykal el il e. 
Kurşunlu eanıi nıed- 
ıvsesindo.
Erzurum.

Vardım ya])ilması.

Mtiuire Batmaz. 
Tahtalı köyünde ko- 
meu Hacı Ali eşi. 
Buı*sa.

yılı yazı ile vekâlet muhasebe müdürlüğüne gön
derilmiş olub ancak senesi bütçesinde kai’şalığı 
mevpud olmaması dolayısile işbu borcun muva- 
zenei umumiye kanununun 14 neü maddesine 
tevfikan tahvil verilmek suretile tesviyesi icab 
ettiğinden bu babdaki evrak ve düyun ilmü: 
haberinin mulıasebe müdürlüğünce 612 sayılı 
tahvil bordrosuna rabten Divanı muhasebata tev
di olunmuş ve Divanı muhasebatça bazı hususat 
istizah olunması üzerine Sivas vilâyetine gönderi
lerek bu noksanlar ikmal ettirilmiş ve tekrar
7 - VI - 1939 tarihinde vize muamelesi yapılmak 
üzere Divanı muhasebata tevdi kılınmış ve şu mu
amelesi vekâletçe takib edilmekle beraber cere
yanı halden vilâyet vasıtasile alacaklıya da malû
mat verilmiş olduğu bildirilmiştir.

Cereyanı hale göre yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1523 8 - IV -1940

Şark cebhesinde üç oğlunun şehid olduğunu 
bunlardan birisinden kendisine maaş bağlanmış 
ise de l)undan 16 sene evvel 10 senelik tutarı olan 
300 lira verilerek alâkasının kesildiğini ve 70 ya
şını mütecaviz olduğundan ihtiyar ve alil olmak
la çalışamadığını ve bir geliri de olmadığından 
sefalet içinde çırpındığını beyan ile yardım edil
mesini istemektedir.

Kanunsuz bir muameleye maruz kalmadığın
dan tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1524 8 - IV - 1940

Kocasını öldürenle
rin idam edilmesi.

Korucu olan kocasile Hükümet tahsildarını 
öldüren Kadir Pehlivan ile oğlu Süleym«ım 
mahkemece Kadir Pehlivana 8 sene ve oğlu Sü- 
leymfina 26 yıl hapis cezası verilmiş ise de bun
ların cürümlerinin idam cezasını müstelzim ol
makla Temyiz mahkemesinde lâzimei adaletin te
cellisi için lâzimgelenlere emir verilmesini iste
mektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı re  
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

-USD
I

861
“899

Hatice Seniye. 
Göztepe Yenij'ol 4 
No. Rağıb bey köş- 
küııtle.
ölü müşir Memed 
Hayi'i zevcesi.

Göztepe- - İstanbul. 
Yardım edilmesi.

Kerim Çapa.
Eski istasyon caddesi 
53 numaralı evde. 
Garb cebhesi eski ir
tibat subaylarından. 
Konya.

İkramiye verilmesi.

îcabı düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

1525 8 - IV - 1940

Kocası sabık üçüncü ordu müşiri merhum 
(ıl. Hayrinin Plevnede, ve eski Yunan muhare
besinde Tisalya ordusunda birinci fırka ku
mandanlığını yaptığını ve 1323 de Selânikte ve
fat ettiğini beyanla 80 yaşında ve kimsesiz ol
duğundan aldığı 12 lira eytam maaşile jîeçin- 
meğc muktedir olamadığından maaşınm {?eçi- 
nebileceği bir mikdara çıkarılmasını, bu müm
kün değilse hidematı vataniye tertibinden yar
dım edilmesini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1526 8 - IV -1940

Harbi umumide Çanakkalede Settilbahirde 
Şehidicr sıı*tmda yaralanarak iki sene hastanede 
tedavi edildikten sonra kalbinden ve sol elinden 
sakat kalmış olmasına rağmen Millî mücadeleye 
de iştirak ederek yaptığı hizmetlere istinaden 
551 sa;̂ nlı kanun mucibi beşinci dereceden malu
liyeti hakkında 7 senedenberi uğraştığı halde 
bir netice alamadığım ve evrakının Devlet Şûra
sında bulunduğunu fedakârlıkları çok olması 
sebebile ikramiye verilmesini istemektedir.

Devlet Şûrasına müracaat ettiği anlaşılmış 
olduğundan Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1527 8 - IV -1940

Mevlûd Hüseyin Sarı.' îş verilmesi. 
Kasımpaşa Kışla kar
şısı No. 14 kahvede.
İstanbul.

Sekiz nüfus ailesini geçindirmek için Devlet 
demiryolları ve denizyolları kadrosunda bir va
zife verilmesi hakkında bu idarelere baş vurmuş 
ise de iş vermediklerinden şikâyetle bu iki mü- 
essesede kendisine iş verilmesinin teğminini iste- 
mdctedir.
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' Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

998 ; 
"18^

Ak Memed.
Şarkî Karaağaç Ge- 
lendost nahiyesin
den Haeiefendioğul- 
larmdan. 
Süleymanoğlu. 
Tsparta.

1035! 
İ̂Ö8'5|

4913
‘5258İ

722 !
~785 !

j

M. Şevki Türkkal. 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti gümrük ta
kibat kursunda. 
Çanakkale vilâyeti 
Lâpseki kazası Çar
dak köyü eski mual
limi.
Ankara.

Arzuhal hulâsası

1478 M. Hilmi Aktan. 
154^! Cami mahallesinde 
485 oturan.

509 :
5275 
5653 

j4277|
'5655 j

SivaslI Bekir Sıtkı- 
oğlu yedek teğmen. 
Yıldızeli.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  ı ı e  sebebden verildiği

Mulıtarlıktan el çek- 
tirildiğinden şikâyet.

Mesken bedeli H.

Terfih.’nin teğmini.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. \

Karar No. Karar tarihi

1528 8 - IV - 1940

Ekseriyetle köy muhtarı seçilmesine ve ev
rakının vilâyetçe tasdik kılınmasına rağmen 
hakkında vaki bir ihbarın yanlışlıkla müddeiu- 
munıî tarafından tasdiki sebebile muhtarlıktan 
el çektirilmiş ve fakat yanlışlığın vukuu bilâha
re tahakkuk etmiş olduğundan vazifesinin iade
sini istemektedir.

Yapılan tahkikatta: Müstedinin mahkûmiye
tinin bilâhare af kanunu ile bertaraf edilmiş ol
duğu anlaşılmış ise de yerine başka muhtann se
çildiği ve esasen idareten muhtarlıkta bulun
masında zarar mülâhaza edildiği Dahiliye vekâ
letinden bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Klarar No. Karar tarihi

1529 8 - IV -1940

liâpsekinin Çardak mektebi muallimi iken 
1932 yılı mesken bedelinden Çanakkale maa
rif idaresinde 60 lira alacağı kaldığını ve müte- 
addid müracaatlarına rağmen alamadığ^ıdan 
şikâyetle paranın tediyesinin teğminini iste
mektedir.

Bittahkik bu alacağın 1939 bütçesine konul
duğu anlaşılmakla yapılacak muamele kalmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1530 8 - IV -1940

Şeyh Said isyanında ayağı incimad etmiş ve 
binnetice ayağının kesilmesine mecburiyet, hâsıl 
olmuş ve fakat rapor ve resmî vesikalar elde ede
memiş ve Meclisin 892 sayılı kararı sebebile Mil
lî Müdafaadan dileğinin isafına gidilemetniş ol
duğundan terfihi için bir maddei kanuniyenin 
tedvinini istemektedir.

Şahsî dilekler üzerine kanun tedvini imkân;
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'3 ! Arzuhal verenle- ı 
'I j | * rin adı, sanı ve Arzuhal h u lâ sa sı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
J  oturdukları yer  ̂ L  _  ^

j  I i  olmadığından tayini muameleye mahal olmadığı-
I na karar verildi.
i Karar No. Karar tarihi

5277
4414

Horan.t
15 mahkûm namına. 
Cezaevinde mahkûm. 
Başkale.

1531 8 - IV - 1940

Kaçak addile lıepse Kredi ile koyunları satmak üzere pasaportla 
mahkûm edildiklerin- Iraka giderek avdetlerinde mukabilinde getirdik-
den şikâyet. leri eşyayı ilk karakolda muayene ettirmeğe vakit 

kalmadan kaçak addile nakdî ei'/.nya ve hapse 
malıkûm edildiklerinden ve kendileri amelelikle 
ve çobanlıkla iştigal eyledikleri cihetle hapisleri 
halinde efradı aileleri aç kalacaklarından balısile 
hapis cezalarının kış mevsimine tehirini istemek
tedirler.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Bunların Iraktan kaçak manifatura eşyası ge

tirirken hududda yakalanarak ihtisas mahkeme
since beş bin lira para cezasına malıkûm edilmiş 
ve mahkûmiyet kararlarının kesbi katğiyet etmiş 
olduğu ve bu paranın inhisar memurluğunca 
tahsiline kıyam edilmesi üzerine Iraka savuş
muş oldukları Van müddeiumumiliğinin işarın
dan anlaşılarak iadelerine teşebbüs edilmek üzere 
bulundukları mahallin tedkik ve tesbiti mezkûr 
müddeiumumiliğe yazıldığı ve cari muamelede 
kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmiş
tir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
veril^.

Karar No. Karar tai’ihi

1532 8 - IV -1940

4413 Memed AU Mustafa
4652 1*

Şai'i IVluhammed Ali 
Bab el lıalk.
Kahire.

Türk va<anda.şı sıfa- 
tile nüfus cüzdanı 
verilmesi.

Gergükten sürgün olarak çıkıp uzun yıllar- 
danberi Kahirede oturduğunu ve son zamanlarda 
Türk konsoloshanesinde türkleri yazmağa baş
landığını haber almca müracaat eylemiş ise de 
kendisi kabile halkından olması hasebile yedinde 
nüfus kâğıdı bulunmamasından dolayı kaydedil
mediğini beyan ile bu işin hallini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta aslen 
Gergükün kürt aşiretlerinden birine mensub 
olub bundan 30 sene evvel Mısıra giderek orada 
yerleştiği anlaşılan ve türk vatandaşı sıfatile 
nüfus cüzdanı isteyen, merkumun 5 - XI - 1938
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! Arzuhal verenİe- 
"l I rin adı, sanı ve 
^  i oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm e» k aran  ve ne sebebden verildiği

4741
5072

I tapihinde meriyete giren T?üa*k - Mısır itilâfna- 
j meşinin ikinci maddesi icabmca Mısıi' tabiiye- 
i  tini iktisab etmiş  ̂olduğu bildirilmiştir.

Türk vatandaşı olmayan müstedi hakkında 
I Encümence l)ir muamele ifasına mahal ohnadı- 
! ğma karar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

İbrahim Salih Ak- 
dur.
Gedikpaşa eaddesi 
117 sayılı evde Sela
nik mübadillerinden. 
İstanbul.

164 
172 '

Namına teffiz edil
miş «çayriınenkul H.

Hâmid Saydam. 
Vilâyet seferberlik 
müdürü.
Van.

On sene evvel tahak
kuk ettirilen bir ala
cağının Dahiliye mu- 
hasebesince tesvi^’esi- 
nin geç bırakıldığm- 
dan şikâyet.

1533 8 - IV - 1940

Hükıimet\*e namına teffiz edilmiş olan ])ir 
gayrimenkulün sahibi, firari olmadığını mahke
mede isbat eylemesi üzerine işbu gayrimenkulü 
yedinden aklığı gibi işgal zamanına aid kirala
rını da dava ederek tahammülü fevkinde bir 
meblâğ ile kendisini mahkûm ettirmiş ve bu lıab- 
taki hüküm Mahkomei Temyizce de tasdik kılın
mış olmasına binaen bu paranın tahsili için taz- 
jâk edilmekte olduğundan bahsile tazallüm ey
lemektedir.

311 sayılı karara binaen hâdise hakkında En
cümence bir muamele yapılmasına imkân olma
dığına karar venidi.

Karar No. Karar tarihi

1534 8 - IV - 1940

On sene evvel tahakkuk ettirilen bir alaca
ğının I)ahiliye mııha.sebesince tesviyesi teahhııra- 
ta uğratıldığından şikâyeti havidir.

INIüstedinin 1929 mali yılında tahakkuk eden 
alaeağııını 1938 malî yılr muvazenei umumiye 
kanununun 14 ncü madflesi mucibince tahvil ile 
karşılanma.sı icab ettiğinden bu babdaki ta
hakkuk evrakı müsbitesinin tekennuül ettirile
rek tahvil bordrosunun Maliye vekâleti mun
tazam borçlar umum müdürlüğüne gönderil
miş ve keyfiyetin mumaileyhe berayi tebliğ 
14- I V - 1939 tarihli ve 2671 numaralı tahrirat
la Van vilâyetine yazılmış olduğu bildirilmiştir.

l^ncümence tayini muameleye mahal kalma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1535 8 - I V -1940



A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a ı ı  7 e r

Nurettin Peker. 
Hoşolây nahiyesi mü
dürü.
Cide.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Küçük zal)itlikte ge
çirdiği müddetin te- 
kaüdlügünde nazarı 
itibara alıunıaşı hak
kında.

3905:
411])

Ibi’ahim. I
Şabanözü nahiyesinin 
Eregez köyünden. j 
Hasanoğlu. I
^lalûl. I
Çankırı. I

Sakatlık maaşı bağ
lanması.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Eski tekâüd kanununun ikinci maddesine mü> 
zeyj'-el kanunda kıdemli küçük zabitlerden hiz
meti askeriyelerini ifadan sonra tekaüde tâbi ve 
hizmeti mülkiyeye girenlerin küçük zabitlikte ge
çirdikleri müddetin tekaüd muamelelerinde he- 
sab edileceği tasrih edilmiş idise de bu hüküm 
1683 sayılı kanunun 72 nci maddesi ile ilga edil
mekle o vakit yaptığı müracaat üzerine dileği 
M. Müdafaa vekâleti ve Ali askerî şûraca kabul 
olunmuş ve kanun lâyihasına idlıal edilerek Baş
vekâlete tevdi edilmiş ise de Heyeti Vekilece 
kendisine aid olan fıkra çıkarılmış ve bu suretle 
gadre uğramış bulunduğundan Millî Müdafaa
dan bu dosyanın celbi ile tedkik edilmesini ve 
hukukunun meydana çıkarılmasını istemektedir.

Yeni bir kanun mevzuuna temas eden dilek 
hakkında Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1536 8 - IV - 1940

Büyük harpte yaralanarak malûl kaldığından 
' bahsile uzun senelerdenberi bağlanmayan malûli- 

yet maaşının tahsisile mağduriyetinin bertaraf 
edilmesini istemektedir.

JMillî Müdafaa vekâletinden alınan cevabda : 
İbrahime altıncı dereceden sakatlık maaşı 

bağlanarak resmî senedinin Çankırı emvalinden 
verilmek üzere Muntazam borçlar müdürlüğüne 

gönderildiği bildirilmekte, müstedinin daha evvel
ce verdiği arzuhal üzerine 17 - I - 1939 tarihinde 
Encümence ittih ^  edilen 1855 sayılı karara vu
kuf hâsıl etmeden ikinci bir talebde bulunduğu 
anlaşılmasına ve talebi' esasen yerine getirilmiş 
olmakla tekrar karar ittihazına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1537 8 - IV - 1940
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S
A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a i ' i  y e r

1027
İÖ76

Rukiye.
Camiikebir mahalle
sinde oturan.
Vanm Topçu mahal
lesinden ölü emekli 
binbaşı Rifat eşi. 
Tokad.

777 Nevres ve arkadaşı j 
810 Cennethan. i

i Pınarbaşı mahallesin-1 
I de ve caddesinde No. ! 

65 evde.
ölü Seyid Ahmed kı- j

' zı. I
! Bursa.

1020
1Ö6\1

Edib Yurdsever. 
Gümrük inhisar ida
resi eski merkez mü
dürü.
Emekli binbaşı. 
Muğla.

A r z u h a l  h u l â s a s ? E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Düşman tarafından | Düşman tarafından ifırak edilen gayri men- 
yakılan gayrimenkul* külüne mukabil ev ve bahçe verilmesini istemek
lerine mukabil ev ve 
bahee verilmesi.

Üvey anne ve hem
şireleri tarafından 
tesahüb edilen gayri- 
menkullerinin kendi
lerine iadesi hakkın
da.

tedir.
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1538 8 - IV - 1940

Tazmine mahkûm ol
duğu meblâğın affi.

1332 senesinde Kırım muhaciri olarak Or- 
hanfrazinin Kürleieedid köyüne sevkedilib hane, 
hah(;e ve tarla verilerek iskân edildiklerini ve 
Ermeni (jeteleri tarafından babaları öldürüldük
ten sonra kendilerinin evlenerek başka yerlere 
jjTİtmeleri üzerine babaları ile kendilerinin iskâ
nına tahsis edilen gayrimenkulleri üvey anne- 
lerile üvey hemşireleri tarafından tesahüb edile
rek kendilerini mahrum bıraktıklarmdan şikâ
yetle bu emvalin kendilerine verilmesinin teğ- 
minini ve bu mümkün olmadığı takdirde ayni 
mikdar emvalin başka taraftan verilmesini iste
mektedirler.

Tasvir edilen hâdise doğrudan doğruya mah
kemece tedkik ve halledilecek bir dava mevzuu 
olnp encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1539 8 - IV -1940

r>andn*ma inhisar müdürlüğü vazifesini ifa 
sırasında muhasibin hesablannı kontrol ve mu
rakabe etmemesi sebebile idarenin dört bin kü
sur lirasının muhasebeci tarafından ihtilâsına 
sebebiyet verdiği iddiasile idarei umıımiyece 
aleyhine açılan dava neticesi ita emirleri üze
rinde mevcud imzaların sahte olduğu anlaşılmış 
ve keyfiyet temyizce tasdik edilerek kesbi katiyet 
etmiş olmakla beraber vazifei murakabenin ifa 
edilmemiş olması sebebile 2 881 liranın kendisin
den tazminen tahsiline dair olan hükmün icraen 
infaznıdan şikâyet eylemektedir.

Mahkemece ilâma bağlanan ve icra yolu 
ile takibine başlanan adlî bir iş hakkında encü
mence tedkikata imkân olmadığına karar veril
di. Karar No. Karar tarihi

1540 8 - IV -1940
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...
1055
1105

1872
1966

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer  
t;iükrü Uysal.
Hacılar mahallesi Be
ğendi sokak No. 4 
evde asliye mahkeme
si zabıt kâtilîliğiııdeıı 
mütekaid.
Bui'sa.

Arzuhal hulâsası

Tahsis .edilen tekaüd ' 
nuitışı hakkında.

1054
İ104

Hatice Orhan.
Çakır mahallesinde 
Emekli yüzbaşı H. 
Orhan eşi.
Sandıklı.

1033
1Ö82

Hüseyin Bahçeci ve 
çocukları.
Kaatelislâm mahalle
sinde ölü Sabri ba
bası.
Antakya.

Eytama olan borcu
nun affi ile satılan 
evinin iadesi

Hidematı vataniye 
tertibinden maaş ve
rilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Bursa sulh hukuk mahkemesi zabıt kâtibliğin- 
den tekaüd edildiğini ve müddeti hizmetinin he
sabında 304 yılında intisab edib 21 sene hizmet 
ettiği Bursa şeriye mahkeme.sînde geçen ve aida
tı tekaüdiye terkettiği mezkûr müddetin hesaba 
dahil edilmediğinden bahsile Divanı muhasebat 
riyasetine vaki müracaatina verilen cevabda teka- 
üdlüğünün 1683 sayılı kanunun meriyeti zama
nında yapılmış olmakla hizmet müddetinin he
sabında aidatla mesbuk hizmetlerin nazarı itiba
ra alınmasına imkânı kanunî olmadığının bildiril
diğini beyanla dosyasının tedkikile keyfiyetin 
adilâne bir karara bağlanmasını istemektedir.

Hâdisede salâhiyetli Divanı mulıa«ebatça ka- 
zaî şekilde ittihaz edilecek kararların Encümence 
tadiline imkân olmadığından dileğin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1541 8 - IV - 1940

Millî Mücadele senelerinde Sandıklıda bulu
nan askerlerimizin un ihtiyacını teğmin için bir 
değirmeni tamir etmek ve çok pahalı bir surette 
petrol tedarik etmek yüzünden, borçlanılmış ve 
bu borçları ödemek için eytam sandığından dört 
yüz lira istikraz ederek mukabilinde terhin etmiş 
olduğu hanelerini mezkûr borcunu ödeyemedikleri 
için ciheti Mâliyece satışa çıkarıldığını ve 3000 
lira değerinde olan hanenin 400 liraya satıldığı
nı ve ayrıca 350 lira faiz borcunun tesviyesi için 
de tazyik edilmekte bulunduğunu beyanla on dört 
senedenberi talısil edilmeyen şu borcun affedil
mesini ve evinin iadesini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi. '  

Karar No. Karar tarihi

1542 8 - IV - 1940

Hidematı vataniye tertibinden muavenet edil
mesini taleb ̂ etmektedi r.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1543 8 - IV - 1940
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S

346
" W

349
İ7Ö"

1756
İ84Ö

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otnrduldan  yer  
Akif Rahmi Eoca- 
manoğla.
Kaymakam.
Saray koy.

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

50321 
'5~384'

4747
5 0 ^

Arzuhal encümenin
ce hakkmda verilen 
kararın tashihi.

Ahmed Koca. 
Melendis nahiyesinin 
Asmas köyünden. 

Kocaoğullarmdan Se- 
yidoğlu.
Niğde.

Mahmud özsoy ve ar. İznik belediye inti- 
Eşrefzade mahalle- | habatmm feshi, 
sinde. ;
İznik.

Kendisine tütün ba
yiliği tezkeresi veril
mesi.

Hakikatta işten el çektirilmiş olmasma rağ
men vekâlet emrine almmış olduğu zannile hak
kmda Encümence ittihaz olunan 16 - I - 1939 
tarih ve 1846 sayılı karar yanlış olduğundan ve 
hukukî vaziyetinin işten el çektirilmiş olmak şek
linde mütaleasile hakkında tashihen karar veril
mesini istemektedir.

Hâdise hakkında 16 - I  - 1939 tarih ve 1846 
sayı ile Encümence karar ittihaz edilerek hafta
lık cedvele dercedilmiş ve müddeti zarfında 
itiraz edilmemesi sebebile katiyet kesbetmiş ol
duğu yapılan tedkikattan anlaşılmış olmakla 
Encümence mevzuun tekrar tedkikine ve karara 
bağlanmasma imkân olmadığına ve dosyanın 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1544 8 - IV - 1940

Tütün bayii olan babasının vefatı üzerine 
aile maişetinin teğmini için kendisine tütün ba
yiliği tezkeresi verilmesi hakkında mıntaka baş- 
bayiine vaki müracaatı isaf edilmediğinden bah- 
sile hakkmın verilmesini istemektedir.

Bu talebin isafına esbal)i mücbire dolayısile 
imkân olmadığı merciinden müstediye tebliğ 
edildiği anlaşılmakla esasen encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1545 8-IV -1940

îznik belediye intihabatııula müntehiblerin 
tehdid ve tazyika maruz bırakıldıkları ve bu su
retle seçim serbestisi ihlâl edilmiş olduğunu be
yanla intihabatın feshi istenilmektedir.

Yapılan tahkikatta, şikâyetin doğruluğu ta
hakkuk etmemiş ve binnetice intihabın tekrar- 
lanmasma aid kanunî mercilerden karar istihsal 
kılmmamış olduğundan encümence' yapılacak 
muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1546 8-TV-1940
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« I Arzuhal verenle- 
'I I  rin adı, sanı ve 

1 - 9^.^^^'ikları yer

I

Arzuhal hulâsası | Enciiınen kaı a n  vc ııo sebebden verildiği

4895! Ahmed Erdoğan.
5239 Abdülgani mahalle-

; sinde.
I  Vezirköprü.

”53U

îsticar eylediği çift
likteki mahsulâtın 
usulsüz haczedikli- 
ğinden şikâyet.

Ali Nihad örge. 
Ömer Lûtfi Akat. 
Fennî inşaat şirketi 
mühendis ve müteah
hidi.
Kordon Büyük kar- 
diçalı han No. 59. 
İzmir.

Aydın - Tirebolu üze
rinde yaptırdıkları 
köprülerin inşa bede
li H.

Yakub Şenkul. 
Devlet demiryolları 
yol atelyesi sicil me
muru.
Eskişehir.

Divanı muhaijebatta- 
ki işi hakkında.

Nurettin Uluc^aydaıı isticar eylediği Saraycık 
çiftliğindeki mahsulâtı arziyesinin Nurettin Ulu
layın borcu için Hâzinece lıaciz ve füi’uhtu yü
zünden zarara uğradığından l)ahis ve şikâyet et
mektedir.

Hâdise bir istihkak iddiasından olub bunun 
da mercii halli mahkeme okluğundan Encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1547 8 - IV - 1940

Aydın - Tirebolu üzerinde yai)tırdıkları ınü- 
teaddid köprülerin inşa İKMİellorindeki bakiye 
1093 lira alacaklarının ilâma müstenid olııiosına 
rağmen Aydın vilâyetince verilmediğinden şikâ
yet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta :
Mumaileyhimin eski yıllardan bakiye kalan 

alacaklarının 1938 senesinde bütçe vaziyeti dola- 
yısile verilmiyerek bizzarur 1939 bütçesine bıra
kılmış ve işbu sene bütçesine tahsisat konulmuş 
olduğundan bütçenin kabul ve tasdikından sonra 
tediye edileceği işarı mahalliye atfen bildirilmiş
tir.

Esasen adlî ve icraî mesai!den olan hâdise 
hakkında Encümence bir muamele yapılmasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1548 8 - IV - 1940

Adliyede geçen hizmet müddetine göre tahak
kuk ettirilen tazminatın tedkik ve tescil edilmek 
üzere Divanı muhasebata irsalinde keyfiyetin Di
vanca tefsir mevzuu görülerek çıkacak tefsire 
göre muamele yapılacağı Adliye vekâletince ken
disine 15 - II  - 1937 tarihinde bildirildiği halde 
elân bir muamele yapılmadığından bahisle Encü
mence bu babta bir karar ittihazını istemektedir. 

Adliye vekâletinden alman cevabda : 
Müstediye 3028 numaralı kanun hükümleri 

dairesinde 40 lira ikramiye tahakkuk ettirilerek 
bu husustaki tahsis evrakı tedkik ve tescil edil
mek üzere Divaıu muhasebata yollanması üzerine
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rin adı, sanı ve 
oturdukları j e r

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1082
1134

Rükneddin Aslan. 
172 nci alay komuta
nı.
Kurmay albay. 
Samsan

Nasbinin tashihi.

mumaileyhin Devlet demiryolları idaresince me£* 
kûr kanun çıktıktan sonra daimî memur olarak 
tesoü edildiği anlaşılmasına binaen bu kanun
dan istifade edib etmeyeceği tefsir mevzuu gö
rüldüğü bildirildiğinden, Divanı muhasebatın bu 
işarına göre tefsir neticesinin beklenilmesi zaru
rî olduğu müstediye de 3 - IV - 1939 tarihinde 
bildirildiği işar kılınmıştır.

Dileğin çıkacak tefsirle halledileceğine göre 
Encümence bir muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1549 8 - IV -1940

Harb akademisinden 1927 senesinde çıktığı
nı ve bir sene tahsil kıdemini aldığını ve bilâ
hare iki sene kurmay stajı yaptıktan sonra kur
maylığı tasdik edilerek iki sene olan kurmay
lık kıdemini de binbaşılığında aldığını fakat bu 
muamelenin mağduriyetini mucib olduğunu çün
kü : bu gün olduğu gibi dokuz ayda kurmaylık 
stajını yapıp kurmaylığı tasdik edilse idi bir se
ne tahsil ve iki sene kurmaylık kıdemi alarak 
nasbinin üç sene evvele irca edileceğini ve müte- 
akib nasıblarmın da buna göre daha evvel ola
cağını beyan ile bu hususta Millî müdafaa vekâ
letine ve Son tedkik mercii encümenine evvelce 
vaki müracaatlarının reddedildiğini, halbuki 
Albay Şükrü Kanatlının ayni vaziyet sebebile 
Büyük Millet Meclisine vaki müracaatı üzerine 
Meclisce 8 - IV -1938 tarihinde 1430 sayılı k a ra r. 
ile tashih edilmiş olması sebebile Millî müdafaa
ca ayni vaziyette bulunan kendisinin ve diğer 
altı arkadaşının nasıbları bu suretle düzeltildiği
ni fakat bu hususun Askerî temyizce bozularak 
yine mağdur edildiklerinden hakkmda Şükrü 
Kanatlı hakkında verilen kararın Meclisce itti
hazını istemektedir.

Bu gibi hâdiselerde 3410 sayılı kanunun me
riyete girdiği tarihten itibaren tedkik ve karar 
vermek salâhiyeti Askerî temyiz mahkemeleri
ne verilmiş olduğundan encümence bir karar 
ittihazına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S)50 8-IV -;949
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 
Hıdır AkbaL 
Yuva köyünden. 
Musaoğlu.
Elmalı.
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Haksız yere tahak
kuk ettirilen kaçak 
hayvanlar vergisi H.

3395 i  Hamdi Uguzer.
Hususî muhasebe ta
hakkuk memuru. 
Akçadağ.

’!
3667 i

3557
37^7

Akçadağ hâkiminin 
gayrikanunî muame
lesinden şikâyet.

4959' F. Eken ve ar.

3903
4İÎ7

Saul Simanto.
Varna kasabasının 
Şeynovo sokağında. 
Bulgaristan,

Vatandaşlıktan iskat 
edildiğinden şikâyet.

Fethiye malsandığınea namlarına haksız yere 
tahakkuk ettirilen kaçak hayvanlar vergisinin 
haczen tahsiline tevessül olunduğundan bahsile 
bu husustaki itirazlarmııı tedkikı neticesine ka
dar haklarında yapılmakta olan icraî takibatm 
durdurulmasını istemektedir.

Dileğin tedkik ve bir karara bağlanması En
cümenin cümlei vazaifinden olıııadığındnu alâ
kadar mercilere müracaat edilmol; üzere hâdise 
hakkmda tayini muameleye mahal olmadığma 
karar verildi. .

Karar No. Karar tarihi

1551 8 - IV - 1940

Resul tarafmdan aleyhine açılan silâh çekme 
ve hakaret davasının duruşmasında Akçadağ hâ
kimi Refik Belurun sıfatı hakimiyete yalcışmıya- 
cak surette hareket ve ihsası rey etmiş olduğun
dan şikâyet etmektedir.

Salâhiyetli mercilere müracaat edebileceğin
den Encümence tayini muameleye mahal olma- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1552 8 - IV - 1940

Pancara aid taksit 
borçlan H.

Pancar mahsulü iyi olmadığından 1937 yılma 
aid taksit borçlarının tenzili ile bunun 13 senelik 
t^iksite taksimen tevziini istemektedirler.

Encümence tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1553 8 - IV -1940

îstanbulda tevellüd ederek ebaencaddin Türk 
vatandaşı oldukları halde ahiren vatandaşlıktan 
iskat edildiğine dair Varna Konsolosluğuna vaki 
tebliğin kendisini miinen sarstığmdan bu babda 
tedkikat icrasüe hakkmm iadesini istemektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1554 8 - IV -1940



! Arzuhal verenle
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4943
5 ^ ^

oturdukları yer
Kâmil Sonad.
Güzel sanatlar aka-, 
demişinde.
No. 2558.
İstanbul.

Tazminatla mükellef 
tutulmaması.

Gazi terbiye enstitüsünde iken bazı yolsu/.- 
luk ve noksanlık yüzünden .sınıfta kalmış ise 
de mecburî hizmet sebebile tazminatla mükel
lef tutulmamasını istemektedir.

Yapılan tedkikatta, müstedinin bir öğret
menliğe tayin kılındığı ve mecburî hizmetini 
ifaya başladığı cihetle hakkında tazminat taki- 
batmın yapılmadığı anlaşılmıştır.

Encümence de yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1555 8 - IV -1940

4660
4989

Muharrem öirtürk 
ve kardeşleri. 
İbrahim veresesi. 
Çarşı mahallesinde. 
Artvin.

Şose üzerindeki evle
rinin kanunî merasi
me riayet edilmeden 
yıkıldığmdan şikâyet.

Kasabadan sjeçen şose üzerindeki bahçe ve 
evlerinin kanunî merasime riayet edilmeden yı
kılıp yola kalbedilmiş olmasından şikâyet edil
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Bn arsa ve ev için verese ile mutabık kalın

mış ve kendilerine muayyen mikdar bedel veril
mekle beraber hususî muhasebenin Hâzineden 
satm aldığı hisseler dahi bunlara terkedilmek 
suretile eskisine nazaran daha kıymetli bir mül
ke sahib kılınmLş iken dah^ fazla bedel teğmini 
için müstedilerin niüracaatta bulunduklarının 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Hükümetin cevabında bahsedildiği üzere 

müstedilerin rızalarile hâdisenin halledilmiş ol
duğuna göre yapılacak bir muamele kalmamış 
ancak müstediler buna rağmen mülklerinin el
lerinden haksız olarak alınması noktasında mu
sir bulundukları surette bu haklarmı kanunî 
mercilere müracaatla istihsal edebileceklerinden 
encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

32851 Başid ve Dursun Ba- 
~3m\ şar.

' Ldman köyünden. 
Kemalpaşa.

Tapulu arazilerinin 
ellerinden alındığın
dan ı^kâyet.

1556 8 - IV -1940

Köylerindeki tapulu arazilerinin ellerinden 
alınarak muhtaç kimselere verilmesinden şikâ
yet edilmektedir.

Yapılan tahkikatta: Müstedilerin o köyde ta
pulu arazileri olmadığı ve tevzi komisyonı^ca
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

______ 1..I
5116
l m \

A, Mikdat Poyraz. 
Salihiye mahallesin
de eski Diyanet işle
ri vaizlerinden. 
Emekli Öğretmen. 
Erzincan.,

i Vaizlikten dolayı mük- 
teseb hakkı olan tah- 

i sisatın verilmesi.

1030
T o ^ '

Galib Andaç. 
Rasimpaşa mahalle
si Rıhtım iskele sokak 
No. 4.
Malûl binbaşı, 
tstanbnl - Kadıköy.

783 lira 39 kuruş 
matlubunun verilme
s i

kendilerine 53 dekar toprak verildiği ve ancak 
başka köylerde tapusuz olarak fuzulen işgal ey
ledikleri aruzilerin ellerinden alınarak muhta(j 
köylülere verildiği anlaşılmıştır.

Dilek hakkında encümence bir muamele ifa
sına mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1557 8 - I V -1940

Emekli maaşmın idaresine ademi kifayetin
den bahsile vaktile vaizlikten dolayı hakkı mük
tesebi olan İlmî tahsisatının itasını istemekte
dir.

Diyanet işleri reisliğinden alman cevabda: 
Mumaileyh uhdesinde muallimlik dahi bu

lunduğu halde Bayburt kazası vaizi iken 1931 
senesi bütçesi münasebetile açığa çıkarılmış ve 
bu })abda Şûrayi devlete vaki müracaati üzerine 
yjıpılan muamelenin mutabakati tasdik ile da
vası reddedilmiş olub ancak bilâhare 65 yaşını 
ikmal etmesile eski müderrislik ve vaizlikteki 
hizmetleri de dahili hesab edilerek maarifçe te
kaüdü icra kılınmış olduğu ve vaizliğin resmî 
bir memuriyet olmasma ve yaşı da 65 şi müte
caviz bulunmasına mebni bu vazifeye tayinine 
de imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1558 8 - I V -1940

Malûliyeti sebebile 6 ncı dereceden tekaüd 
edildiğini fakat mahsub kanunu mucibi 783 lira 39 
kuruş matlûbunun verilmesi için vaktinde Maliye 
vekâletine müracaat etmiş ise de neticesiz kalmış 
olduğunu ve Devlet şûrasma vaki müracaatlarına 
da kanunî müddet içinde müracaat etmediğin
den hakkının sukut ettiği bildirildiğinden bu sa
rih hakkınm Meclisçe verilmesini istemektedir.

Salâhiyettar kazaî mercide tedkik edilen bir 
hâdise hakkında o dairenin red kararı üzerine 
Encümence tedkikat icrasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1559 8 - IV - J940
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Refet Demokan. !
M. M. Vekâleti No. 8 ' 
levazım teftiş komis- ı 
yonu müfettiş mua- | 
vini. !
Erzurum. '

31

3028 sayılı kanunun 
birinci maddesinin 
tefsiri.

Said Üstünsoy. 
Aktekke mahallesin
de No. 5 evde. 
Hûsnüoğlu. 
Kastamonu.

Rabia Adviye Tokuş. 
Sedbaşı Irgandı köp
rüsü sokak No. 16 da. 
Kadirga üçüncü mek- 
teb emekli öğretmeni. 
Bursa.

Tam maaşla tekaüd 
edilmesi.

Devlet demirj^ollan ve limanlan umum mü
dürlümü ressamlığında çalıştığı müddetin şimdi in- 
tisab ettiği askerî memurlukla birlikte tekaüdlü- 
ğünde nazara ahnıb alınmayacağı hakkında ka- 

I nunda bir işaret bulunmadığından 1055 sayılı 
i  karara benzer bir kararla hakkının tanınmasını is- 
i  temektedir.
; Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve-
I rildi.

Karar No. Karar tarihi

Güzel sanatlar aka
demisine girmesinin 
teğmini.

1560 8 - TV - 1940

1938 sonesinde Güzel sanatlar akademisinde 
istidat yoklamasına girerek Bedir Rahmi reshn 
atelyesine dahil olduğunu fakat babasının tekaüd 
olması sebebile kendisine para gönderemediğin- 
deıı atelyeyi terke mecbu • k.ıldığı ve yardım için 
Maarif vekâletine vriki müracaatına menfi cevab 
aldığını beyan ile kendisine gayet cüzî bir yar
dım yapılarak Güzel sanatlar akademisine deva- 
nııııın teğminini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1561 8 - IV - 1940

25 sene ilk okullarda öğretmenlik ettiğinden 
vo nihayet fartı mesai neticesi son teftişinde 
boş saat bilâ fasıla müfettişlerin yersiz sorgula
rına cevab ve izahat vermek mecburiyetinde kal
ması sebebile dimağı bir rahatsızlığa düçar olarak 
Haydarpaşa tıb fakültesi profesörlerinin verdiği 
rapor münderecatına göre vazifeden mütevellid 
ve vazife başında gayri kabili şifa melenkoliye 
mübtelâ olduğunun sabit olmasına binaen 1935 
yılında tekaüd edildiğini ve aldığı maaşla teğ- 
nıini maişet edemediğinden bahsile tam maaşla 
tokaüdiüğünün teğminini istemektedir.

îdarî ve binnihaye kazaî mercilere müracaat 
etmeyen müstedi hakkında Encümence bir karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1562 8-IV-1940
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A rzu l^ l verenle- 
rin adı, sam  ve Arzuhal hulâsası | Efacümen karan  ve ne sebebden verildiği 
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1 0 2 4
1 0 7 3

770 ,
8Ö3"!

I

1365 
1426 •

^rani Baydar.
Çelebi mahallesinde 
\o . 11 evde.
Wski. Uluburlu vaıi- 
d«t memuru.
İsparta.

Hakkındaki tasfiye 
karannm kaIdınlnıa- 
sı.

Kesul Avcı. *
üsküplü mahallesin
de No. 3 evde. i 
Elâzığ vilâyetinin Ba-i 
kır madeni Hazer 
nahiyesi Yukarı Ça- 1  

nakçı kökünden. 
İstanbul - Oibali

İbrahim Etem Tra- 
buş.
Hav jettin pa^a ma
hallesinde No. 23 
(‘vde.
9033 kay id numaralı 
istihkâm yedek üs
teğmeni.
Ayvalık.

Eşkiya tarafından 
gasbedilen davarları
nın bulunması.

Tekaüdiye ve ikrami- 
ve verilmesi.

Uluborlu varidat memuru iken hakkında ve
rilen tasfiye kararının Devlet şûrası ııezdinde 
itirazda l)ulunduğunu fakat bu itirazın reddi
ne karar verilmesi üzerine tekrar tashihi karar 
talebile müracaat ettiğini ve bunun da redde
dildiğinden şikâyetle haksız ve kanunsuz olarak 
ittihaz olunan kararların mağduriyetini mueib 
olduğundan bahsile dosyasının celbile tedkikini 
ve hukukunun muhafazasını istemektedir.

803 sayılı Meclis karan mucibince Devlet şû
rası karan lâhik olan mesail hakkında encü
mence karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1563 8 - IV -1940

Bakır madeni kazası Aladın köyünden müte- 
addid şahısların arazîsine tecavüzle davarlannı 
gasb ve gelini Ayşeyi cerh ettiklerini beyanla 
şahıslan malûm olan mütecavizlerin tecziyesini 
ve davarlarının istirdadı ile kendisine iade edil
mesini istemektedir.

Hâdise 311 sayılı Meclis karan mucibi mah
kemeden sadır olacak hükme tâbi mesailden 
olmakla encümence karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1564 8 - IV -1940

İmalâtı harbiye mezunu olduğunu ve Harbi 
umumide ihtiyat zabiti olarak bulunduğunu ve 
İstiklâl harbine iştirak ettiğinden ve sinninin 
ilerlemiş olması sebebile tekaüdiye veya ikra
miye verilmesini Millî Müdafaa vekâletinden 
istemiş ise de 25 sene hizmeti tahakkuk etme
miş olduğundan tekaüdiye tahsis edilemiyece- 
ği gibi ikramiye de verilemiyeceğinin kendisi
ne tebliğ edildiğinden bahsile 20 senelik hiz
metine mukabil verilmesi lâzımgelen hakkmın 
kanunun hangi maddesinin hükmüne uygun 
olacağının tedkikile karara bağlanmasını iste
mektedir.

Alâkadar merciden dileğinin isaf edilmedi
ğine ve kendisini haklı gördüğüne göre kazcd
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Arzuhal veren le -! I 
rin adı, sam  ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
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mercilere müracaat icab ederken bu kanvuıî yo- 
I 1un ihmal edildiği anlaşılmakla tayini muame- 
I  leye mahal olmadığına karar verildi.
I  Karar No. Karar tarihi

10651 
İ U6 '

Ümmi Cuma.
Koca Mustafa p a ^  
mahallesi Vidin cad
desinde Memed kızı. 
Jstanbul.

1565 8 - IV -1940

Denizde boğulan eşi* j Kocasının içinde bulunduğu mavunayı İzmir 
ne aid eşyaların ken- i limanında vapur çarpması yüzünden ölüm hâdise-
disine verilmesinin si olmuş ve muhakeme neticelenmemiş ise de ölü-
teğmini. j ye aid eşyalann kendisine verilmesini istemekte-

! air.
I Alâkadar mercilere müracaat edebileceğinden 

Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

993 . 
1039!

Halil Asım.
Vilâyet Maliye tah
silat kontrolü. 
Kayseri.

Bağcılar bankacına 
olan borcunun uzun 
vadeli taksitlere bağ
lanması.

Karar No. 
1566

Karar tarihi
8 - IV - 1940

Ziraat bankasına ve Bağcılar banka.sına ipo
tekli iki borcu bulunduğunu bunlardan Ziraat 
bankasına olan borcunun on beş sene taksite 

bağlandığını fakat Bağcılar bankasına olan borcu
nun ancak beş sene taksite raptedildiğini ,halbu
ki, hava muhalefeti ve piyasa dolayısile mahsu
lâtın az olması ve düşük fiatla satılması sebebile 
Bağcılar bankasına taksitlerini ödeyemediğinden 
bahsile Ziraat bankası misiUû bu bankanın da hiç 
olmazsa on sene müddetle ödenmesi için bankaya 
emir verilmesini istemektedir.

Tayini muameleye imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarhii

J80
~8İ3 i 

cS09 i
''845''!

îslim Sözmen.
Nocib kızı.
Merkez mahallesinde. 
Bii’ef’ik.

kefaletten dolayı olan 
borcunun alınmaması.

1567 8 - IV - 1940

2566 sayılı kanun hükümleri icra borçlarına 
teşmil edilmediğinden tarlasının satılığa çıka
rıldığından bahsile adaletin tam olması için adı 
geçen kanım hükümlerinin kefaletten mütevel- 
lid borçlara da teşmil edilerek bu husus hak
kında evvelce verdiği arzuhalindeki istirhamı
nın isfamı istemektedir.

Kefaleti sebebile icraen üdetilmekte olan 
borcun kendisinden tahsil edilmemesi talebinden 
ibaret olan dileği hakkında encümence
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Neşet Yolal. 
Beletliyelcr buıvkası 
muhasebe şefi. 
Ankara.

16 - V - J939 tarihinde 186 sayı ile karar veril
miş ohıl) yeniden tedkikat icrasına mahal olma- 
dısııiîv karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Emlâk bankasından 
aldığı dükkânlar hak
kında.

S. Kaytvbey.
Gölçük kazasıım bağ
lı Ferhadiye köyü 
halkı namına muhtar, 
îzrait.

Talîsitle Hâzineden 
satın aldıkları arazi 
hakkında.

1568 8 - lY -1940

Hamdi Yılmaz. i Memuriyetine iadesi. 
Şarki karaağaç kaza-* 
smâa e£d(i nüfut^ me- 
muıru.
Işparta.

îzmirde lîahribabada kı.'jla altındaki dükkân
lardan bir kaçını Emlâk banka.sından satın aklı- 
ğnu, bunlara mukabil 3 200 lirasını ödediğini ve 
mütebaki taksitlerini buhran sebebile ödeyeme
diğinden icraen satılığa çıkarıldığını ve netice
de 500 lira l)edel mukabilinde banka uhdesinde 
kaldığım ve bu kere mütebaki borcu için de ma
aşına haciz konulduğunu ve çocuklarının mek- 
teb ve iaşe masraflarını teğminden âciz kaldı
ğını 1)eyan ile do.syasının celbile tedkikini is
temektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda: Yapı
lan muamelede bir kaıuııısuzluk olmadığı bildi
rilmektedir.

Kanunî icraî olan hâdise hakkında encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1569 8 - IV -1940

Toprağa olan ihtiyaçları sebebile vaki müra
caatları üzerine Hâzinece sekiz taksitte ödenmek 
üzere kendilerine toprak tevzi edilmiş ise de bir 
kısım taksitlerini verememekte olduğundan hac- 
zen tahsili cihetine gidilmekte olduğunu beyanla 
İK)rçlarına karşılık tütünlerini irae etmekte ol
duklarından bahsile Mâliyece bunun kabul edil
mesini ve taksit müddetlerinin uzatılmasını iste
mektedirler.

IVIukavele ve kanun mevzuu olan hâdise hak
kında Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihî

1570 8 - TV-1940

Kaza kaymakamının şahsî düşüncesi ve keyfî 
hareketi neticesi 3 nisan 1930 tarihinde işten el 
çektirilerek evrakının vilâyet idare heyetine tev
di edildiğini ve mezkûr hteyette altı ay kaldıktan 
sonra 1609 numaralı kanun mucibince Cûmhu-
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3525
3Ti 3“

Cemal Nemîioğhı. ! 
Nemlizade hanında ( 
mefsuh Nemlizado 
biraderler şirketi aza 
smdan ve tasfiye me
muru.
Sirkeci - İstanbul.

Tütün inhisar idare
si aleyhine istihsal 
edilib katğiyet kesbe 
den alacağının öden
memesinden şikâyet.

3197 i  SiBİâhattin özmen.
3367 ! l^eni/Ji vilâyeti eski

! idare heyeti kâtibi.
! Acıpayam.

Tahakkuk (?den ika
met yevmiyesinin ve
rilmesi.

riyet müddeiumumiliğine tevdi edilâiğini ve aA» 
cak altı sene sonra 1 birinciteşrin 1936 da maaa* 
miyeti tahakkuk ederek beraetine hükmolun- 
duğunu ve bunun üzerine memuriyetine muadil 
veya bir derece dun bir memuriyete tayinim 1771 
sayılı kanuna müsteniden Dahiliye vekâletinden 
istediğini ve bu talebin tervici her ne kadar vilâ
yete emrolunmuş ve hatta kaza nüfus memurlttğu 
da açık bulunmuş ise de tayin edilmiyerdc ve 
yaşının ilerlemiş olduğu ileri sürülerek tekaüde 
şevki vilâyetten Dâhiliyeye işar kılınmış olmakla 
on üç senelik hizmetine göre 672 lira ikramiye 
verilerek tekaüde sevk olunduğunu beyan ile; uğ
radığı haksız ve kanunsuz muamelenin düzeltil
mesini ve indî emrin̂  kaldırılarak maaşh veya 
ücretli bir memuriyete tayinini istemektedir  ̂

Vekâletçe hakkında tatbik edilen bu muame
lede isabetsizlik görüldüğüne göre ê n̂ elê r̂de 
İdarî kaza yolu ile hak istihsaline gidilmek iktiza 
edeceğinden Encümence muamelenin tashihine 
imkân olmadığının kendisine anlatılmasına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1571 8-IV -1940

Tütün inhisar idaresi aleyhinde istihsal edi
lib katğiyet kesbeden alacağının ödenmeme
sinden !;jikâyet edilmektedir.

Yapılan tahkikatta:
Borcun ödenmemesi tasfiye memurunun öl

mesinden mümbais olduğu ve binnetice borcun 
ioraen ödendiği bildirilmektedir.

Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1572 8 - IV -1940

Acıpayam kazasının Karaman nahiyesi mü
dür vekâletinde tahakkuk eden 220 Hra 50 
kuruş ikamet yevmiyesinin verilmemesinden 
şikâyet eylemektedir.

l^ittahkik bu alacağın Denizli vilâyetinden 
ödendiği anlaşılmakla yapılacak muamele kal
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1573 8 - IV - 194Q
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m

Bahattin Fa lav. 
Balya - Karaaydm 
Kiralama şirketinde 
Bedia Palay babası. 
Balya.

Kızının ınazevot ih- 
tihanı hakkında.

534
560

tdris Kılıç. 
Cezaevinde. 
Memur Azizoğlu 
Gümüşhacıköy.

556
582

I İbrahim Atik.
I Küçükbebek İbriktar
I sokak 3 numaralı ev-
j de Malûl;
I İstanbul.

Jandarmava kabulü.

Kadıköy kız enstitüsünün ikinei sınıfında 
okuyan kızının hastalığı sebebile ikmal imtiha
nına ^iromiyoceğinin raporla tevsik edilerek 
mekteb idaresine bildirdiğini ve bunun üzerine 
mazeret imtihanlarına kabul edileceği hakkında 
kendisine tebli^jat yapdmış ise de bu mazeret 
imtihanının ne vakte kadar devanı edeceği bil- 
diribnemokle beraber hastalığm da devamı sebe
bile bu imtihana da ^riremedij-inden mekteb 
idaresince kı>:nnn sınıfta kaldığnıııı bildirilmesi 
üzerine Maarif müdürlüğüne, Maarif vekâletine 
itirazlarda bulunmuş ise de talimatnamenin 144 
ncü maddesi mucibince muamele yapıldığı ve hu
susî bir muamele yapmağa imkân olmadığı bil
dirilmiş ise de yapılan muamelenin yolsuzlu
ğundan şikâyet edibnektedir.

Tatbik edilen muamelede isabetsizlik mevcud 
olduğu ileri .sürüldüğüne fröre bunun kaza! mer- 
LÛkre müracaatla ıslah edilebileceğinden tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1574 8 - I V -1940

Askerlikten çavuş olarak terhis edildiğini ve 
jandarma meslekine kalıulü için vaki müracaa- 
tine şimdilik alınamıyacağı cevabı verildiğini be
yan ile jandarma gedikli okuluna kabulünün 
teğminini istemektedir.

Tayini nıuaıuelej’̂e mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1575 8 - IV -1940

A[alûliyot derecesinin | Harbi umumide Anafartalarda yaralandığnı- 
düzeltiimesi. dan ve millî mücadelenin bidayetinde çeteeilik-

' le, İzmit, Karamursal cihetlerinde lng:iliz kıtaa- 
: tile ve Halife ordusu müfrezelerile çarpıştığın- 
! dan ve muharebelerde bir çok yerinden yara- 
I landığından ve bir gözünü zayi ettiğinden ve her 
; ne kadar ayda 715 kuruş maaş tahsis edilmiş 
j  ise de beş nüfusla geçinmek imkânı olmadığın- 
i dan ve Millî müdafaa vekâletine vaki müraca* 
j  .tından bir netice alamadığını beyan ile ma- 
I lûliyet maaşmm tezyidini istemektedir.
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Kanunî ve kazaî mercilere müracaatla hak
kını takib etmesi ieab ettiğinden encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1576 8 - IV -1940

1352
1413'

5259
" ^ 5

( ovad KII l al.
Vakıfla] memuru. 
Pertev yanında eski 
jandarma gedikli er
başı.
TTsak.

KfPnınsu/ olai’ak kay-ı 
'linin k'vkin edildi- ' 
ij'i’i'irjı silc{!\ «'l. '

102̂ 1̂
1ÖÎ2

Nevzad Ergin.
Genel Kurmay istih
kâm müfettişliğinde 
sınıf 7 hesnb memu- 
ITJ.
Ankara.

Kıdeiuino göre torfi- 
iniu yüvütülmosi.

Bölük kumandanının garezine uğradığından 
ve hakkında bir çok isnadatta bulunulduğundan 
ve müteselsilen koınutanlarınm da bilâ tahkik 
bu isnadatı tekrarlamaları neticesi olarak Jan
darma umum kumandanlığınca kaydinin terkin 
edildiğinden ve 1861 numaralı kanunun 20 nci 
maddesi ve bunun sureti tatbikini gösteren ta
limatname hükümlerine dayanılarak haksız mu
ameleye maruz kaldığından şikâyet etmekte ve 
tahkikat icrasile memuriyetinin iadesini iste
mektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî temyiz 
mahkemesine müracaat edilmesi iktiza ederken 
bu kanun yolunun ihmal edildiği anlaşılmakla 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1577 8 - IV -1940

Orduda yirmi sene hizmet görmüş bir he- 
sab memui'u olduğunu ve uzun seneler Şark 
mıntakasında çalıştıktan sonra ordudan istifa 
ettiğini ve 1932 senesinde istifadan evvekli rüt- 
l)e ile tekrar hizmete alındığını ve yedi sene
den beri bu rütbe ile hizmet eylediğini beyan 
ile ihtiyat subaylar misillû hariçte geçen hiz
metlerinin muvazzaf subaylar gibi kıdemine 
zammedilerek terfiinin yürütülmesinin teğmini- 
ni istemektedir.

3410 sayılı kanuna tevfikan salâhiyettar 
Temyiz askerî mahkemesinde tedkik edilebile
cek bu dilek hakkında encümende karar ittiha
zına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1578 8 - I V -1940
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5254! Ömer Korkmaz. i
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5fi29 i  lve<;il)urlıı Kükürt 
I  fabrikası aınbai' mo- . 
i ınuru. î

I

ZonjfÇuldak otelinde 
misafir.
Ankara.

A
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Memuriyet verilni(‘si.

5042 j Memed Remzi Alpay. 
4713 Kürtülköylü Osman- 

i oğlu- I
1 Paya.s - Seyhan.

Fîtibanka baglı Keçiburlu kükürt fabrikasnı- 
da kadro harici olarak'istihdam edilmekte iken 
15 jrün mezuniyet aldığından ve bu müddeti 
daimî kadroya idhal olunması hususunda ya])- 
tığı teşebbüsü ikmal etmek üzere merkezde va- 
idlerle ^etjirildikten sonra nıezuniyetini teca
vüz ettirdiği ileri sürülerek fabrika ile alâka- 
sııun kesildiğinden şikâyetle bu haksızlığın ta
miri için kendisine bir vazife, verilmesini i.ste- 
m ektedir.

Alâkadar kaıuınî mereilere müracaat edile
bileceğinden encümence yapılacak muamele ol
ma dığn» a karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1579 8 - IV - 194U

Nahiye müdürü \e 
«’ümrük zal)itinden 
şikâyet.

Nahiye müdürünün eski rüştiye mezunu ve hu- 
dud î?ümrük zal)itinin de alaylı olmaları sebebile 
vicdanî duygulardan uzak kaldıklarını ve şahsî 
duygularını kendi üzerinde de tatbik etmek iste
diklerinden bahsile hudud zabitinin kendisini 
çarşıda sürüklediğini ve nahiye müdürünün önün
de hakaret ettiğini ve vapurun güvertesinden de
nize attığını ve bu husus hakkında Başvekâlete 
yaptığı şikâyet üzerine Dahiliye vekâletince na
hiye müdüründen keyfiyetin sorunduğunu ve 
nahiye müdürünün hudud zabitile arkadaşlığı ve 
dostluğu sebebile onu iltizam ettiğini ve kendisine 
de yapılan muamelede hakaret olmadığı bildiril
diğinden şikâyet olunmaktadır.

Mahkemede dava açmak sureti le mütecavizle
rin kanun hükümlerine göre eezalandınlmalanna 
teşebbüs etmek icab edeceğinden Encümence bir 
muamele yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarlıii

1580 8 - IV - 1940

5255 i Fevzi Doğangün.
5631i Umumî ceza evinde 

mahkûm.
Fatih noteri eski baş
kâtibi Hamdioğlu. 
İstanbul.

Noter müstahdemle
rinin Devlet memu
ru olub olmadığının 
tavini.

Fatih noterliğinde vuku bulan suiistimal se
bebile altı sene hapse mahkûm edildiğini, hal
buki kendisinin Devlet memuru olmayıp noter
likçe istihdam edildiğini ve noterlik kanunu
nun 24, 35 ve 21 nci maddeleri mucibince usiis- 
timaldei). kendisinin mesul edilmemesi iktiza 
ederken ceza kanununun 202 ve 203 ncü madde-
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Encüıiîcn kararı ve ne sebebden verildiği

leri inucibiiıee tecziye edilmek sııretile adlî 
hata yapıldığını, binaenaleyh ınenmrlar, ceza, 
ıımbasebei ıııııumiye, ve noter kauunlai’ina fçö- 
ve noter nıüstahdeınlerinin Devlet emvaline 
vazıülyed luenıurlavdan addedilib edilmiyece- 
ğinin tayin ve tefsiri ile bir karara bağlanmasr 
İli ve kendisine tebliğini istemektedir.

Dileğin mahiyetine yöre encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karur verildi.

Karar No. Karar tarihi

Malınmd Kaya. 
Hayvan boı-sası civa- 
rnuh' 20 No. lı hane
de.
(>,ri^ambfllı Dıırmuş- 
oğlıı.
Kaı*s.

4616 ^iya Tuğcu.
49^1 Soğuk tulumba civa-

j rında emekli liinbaşı.
! Edremit.

Münasib bii’ memu
riyete tayini.

Terfihinin leğmini.

917
958'

4891
5233

1820
1909

Hefet Adi"üzel. 
Avukat Bey Cemal 
Krgin yazıhanesinde. 
Posta memurluğun
dan emekli.
Adana.

Teka üd m uam elesin in j 
düzeltilmesi. i

15SI 8- IV -1940

P>ir vazifeye tayinini istemektedir.
Tayini muameleye mahal olmadığrna karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

ir>82 8 - IV -1940

rtlillî miicadelf i(;in«le Kadmhan askerlik 
ijubesi reisi iken asi Deiibaîjin millî onlu mın- 
takasnıa jrec'tiğini hal»er alarak kalem i’iyase- 
line bildirilmiş olmasından muğber olan kaza 
kayiiıakamının hakkında vaki olan iftirası üze
rine İstiklâl mahkemesince tekaüde şevkine ka
rar verilmi.ş ve aldığı «:ayet cüzî maaşla (;ocuk- 
lariHi î»:eçindiremediğinden Millî Müdafaadaki 
dosyasnıın ledkikile terfihini istemektedir.

Tayini muameJeye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1583 8 - IV -1940

Posta. tely;raf idaresince verilmekte olan 
bir lira 44 kuruş tekaüdiyesinin 1937 senesinde 
bağlanmış olduğu halde 1‘Î25 tarihli eSki te-
l.'îiüd kanunu hükümlerine }före tahsis edildi
ğini ve 1927 senesinde kendisine verilen 169 
lira tazminatın istirdadı cihetine gidilerek te- 
kaüd maaşından kesilmekte olduğunu, halbu
ki 1938 .senesinde neşredilen 3497 sayılı ka
nunla bu kabîl tazminlerin bir defaya mahsus 
olmak üzere silinmesi icab eylediği halde bu 
kanun hükmünden istii'atle ettirilmediğini ve
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Abdullah Tokad. 
Ziraat okulu sabit 
sermaye mesul mu- 
hasibi.
Yeşilköy - İstanbul
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binaenaleyh gerek bunun silinmesi ve gerek 
muanielei tekaüdiyesinin son aldığı maaş üze
rinden ve yeni tekaüd kanununa göre yapıl
masını istemektedir.

Nafia vekâletinden alınan eevabda:
Mumaileyhin 3 - XII -1936 tarihli istidası 

üzerine yapılan tedkikatta tasfiyeye şevki mü- 
uasebetile verilen tazminatın tahakkuku sıra
sında Millî Hükümet emrinde mesbuk hizmeti
nin nazara almmamiij olduğu görülerek mua
melenin tadilile tekaüd maaşlı tahsisi imkânı 
olabilmiş ve maaş mebdei, ilk tahsis tarihile 
bu defaki müracaati tarihi arasında geeen za- 
manm beş seneyi mütecaviz bulnnması sebebi le 
3107 sayılı kanuna tevfikan ancak müracaati- 
ni takib eden 1 -1-1937 den itibar edilmiş ve 
evrakı Divanı muhasebatça bu suretle tedkik 
ve tescil edilmiş binaenaleyh mesbuk hizmeti
ne göre maaş bağlanmış olduğuna, geç müra
caat etmesi sebebile maaş mebdeinin müracaa
tım takib eden aydan itibar edildiğinden taz
minatın geri alınması icab eylediğine ve tahsis 
muamelesi Divanca tekemmül ettirildiğinden 
bir yanlışlık mevzubahs edilemiyeceğine binaen 
matlubunun isafı mümkün olamadığı bildiril
miştir.

Hükümetin bu cevabına kani olmadığı su
rette kazaî mercilere müracaat hakkı olan 
müstedinin bu dileği üzerine tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar ta r ih i

1584 8-IV -1940

Divanı muhasebatça 
çıkarılan zimmetin 
af fi.

Halkalı ziraat mektebi sabit sermaye muha- 
sabi iken eski seneler hesabının Divanı m uhase
batça icra kılınan muhakemesi neticesinde 221 
lira 40 kuruş namına zimmet çıkarılmış bu para
nın bir kısmının memuriyetinin teadül k a n u n u  
hükümlerine giren hususattan olmadığı sebeb 
gösterilmiş, halbuki kendisinin bir çok d e v a ird e  
memurluk ettikten sonra on üç se n e d e n b e r i if® 
ettiği bu memuriyete 25 lira aslî maaşla tayın 
edilmiş ve bunun cimsali hasılasını alması icab 
edib 29 senelik memur olduğu halde yirmi beŞ 
lira ile ailesini geçindirmeğe gayret ederken Dı-
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5048 ! Meıned.
5400 I Meınedoğlu.

j Mecidiye köyüml(‘ is-
■ kâıı edilmiş Mirinıan
; köyü jnııiiîieirleri na-
! nıına.
' Yenişeim - Bursa

847
885~

İbrahim Sümer 
Devlet demiryolları 
4 ncü i ilctme emrin
de ve Kayseri istas
yonunda 28599 numa
ralı kondoktör. 
Kayseri.

İşkâlımın teğmini.

vanea çıkarılan bu zimmetin tesviyesine iclbâ;̂  
edilmesi felâketini mueib olacağından bu zim
metin affini istemektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevabda : 
Mumaileyhin Divanı muhasebat kararları 

aleyhine vaki temyiz talebi üzerine Divanı mu
hasebat temyiz heyetince itirazatının reddile 
ilâmların tasdikına karar verilmiş ve kendisinin 
30 lira maaşla umumî muvazene kadrosuna alı
narak Malatya pamuk ıslah istasyonu muhasibli- 
ğine tayin suretil’e terfihi cihetine gidilmiş ol
duğu bildirilmiştir, 

îş düşünüldü :
Katiyet kesbeden bir ilâmla mahkûm edilen 

müstedinin dileğinin isafı mümkün olamıyaca- 
ğmdan reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1585 8 - I V - 1940

Nakledildikleri’ ma
halde iaşe ve ibate
lerinin teğmini.

Tunceli ahalisinden olub nakledildikleri ma
halde iaşe ve ibatelerinin teğminini istemekte
dir.

Mumaileyhe 22 lira 68 kuruş nakden iaşe yar
dımı yapılmış ve 840 kilo yemeklik ve 450 kilo 
tohumluk buğday verilmiş ve bu aile için yerli 
köylüler tarafından imece suretile on beş dekar 
toprak sürülüb ekilmiş olduğa Bursa vilâyetinin 
işarına atfen Dahiliye vekâletinden cevaben bil
dirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarhii

1586 8 - IV -1940

1928 senesinde bir çok müşkülâtla Bulgaris- 
tandan ana vatana iltica ederek gedikli okulıma 
girdiğini ve orduda muhabere başçavuşluğunu 
yaparak terhis edildiğini ve 1933 de Türk tabii
yetine kabul edildiğini ve üç sene de jandarma 
başçavuşluğu yaptıktan sonra Devlet demiryol
larına intisabla kondoktör olduğunu ve iskânı 
için vâki müracaatına müddeti kanuniyegd zar
fında müracaat etmediğinden isteğinin yapılar 
mıyacağı bildirildiğini, halbuki ilticası anında
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1083
1135

Ali (>zsoy. 
Defterdar (’ezri ka
sım caddesi No. Jfi 
kiracı Kemaliyeli. 
Eyyül) - İstanbul.

Inhi«arlttr, 8üıner- 
huıüi veya l>evk*t de
miryollarında ]«r va
zife verilmesi.

4920'
'5267"i

Nuri (,‘amıır< '̂natnvaz- 
h.
İAfskinde mııl:!i;ı.

Çorikli I istasyonu buğ
day alım merkezi 
müdürimün çiftçile
ri beklettiğinden si- 
kâvet.

çocuk olduğunu, ondan sonra askerlikle meşgul 
olduğundan böyle bir hüküm olduğunu bilmedi
ğini beyanla Bursada iskânmın teğminini iste
mektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1587 8 - IV -1940

Evvelce vaki müracaatı üzerine dilekçesinin 
muameleye tâbi tutularak İstanbul feshane fab
rikasında 80 - 90 kuruş yevmiye ile işe alınmış 
ise de bu yevmiye ile geçinemediğinden kendi ar- 
zusile çıka,rak 130 kuruş yevmiye ile tel, çivi fab- 
rikasma girdiğini ve bir müddet sonra mezkûr 
fabrikanın da kapanması hasebile yine açıkta ve 
işsiz kalmış olmakla çocuklarının tahsillerini yap
tırmak ve geçinmek için İnhisarlar, Sümerbank, 
veya Devlet demiryollarmda bir iş verilmesini 
istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarhii

1588 8 - IV - 1940

Çerikli istasyonu buğday ahm merkezi mü
dürünün buğdayları satmaya selen çiftçileri 
uzun müdde beklettiğinden şikâyet edilmekte
dir. ,

îktısad vekâletinden alınan cevabda:
Mahallî memurların ihmal ve lâkayidleri yü

zünden mubayaat inkıtaa uğramış olmayıp en 
I sıkışık zamanlarda bile ^?eeeli gündüzlü ça lış- 
j mak suretile mubayaat ve tediyat için köylüle- 
I  rin 48 saatten fazla bekletilmediği ve bu te a h h u -  
I run de merkezin günlük alıra ve tesellüm kabi- 
I liyetinden çok fazla arzlarla karşılaşmakta ol- 
, masından ileri geldiği Toprak mahsulleri ofisi- 
I İlin işarına atfen bildirilmiş ve buğday getiren 
j çiftçilere azamî kolaylığın gösterilmesi hususu- 
j nuıı müteaddid vesilelerle ofise eh em m iy e tle  

tebliğ edildiği ilâveten beyan olunmuştur.
Yapılacak muamele olmadığına karar veril

di. Karar No. Karar tarihi

1589 8 - IV -1940
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Hanını, Fatma, İb
rahim, 2klustafa vo 
Ali.
Orta nahiyesinde Ka- 
raalfacj köyünden De- 
libeyoğullanndan şe 
lıid Osmanm eytnnn. 
Çankırı.

Yetim maa.şhınnın 
verilmediğinden şikâ
yet.

136 ’ Hüseyin Vıhnaz.
142 , Vılmaz mahallesin

den. Lüleburgaz.

Verilmiyen 
deli H.

kira be-

Müracaat tarihlerine nazaran aradan beş yıl 
geçtiği halde yetim maaşlarının verilmemesinden 
şikâyet etmektedirler.

Bu istidaya Millî Müdafaa vekâletinden alı
nan cevabda : Müstedilerin alacaklarının 
8 - XII - 1938 tarihinde gönderildiği bildiril
miştir.

Ancak tahakkınk eden şikâyet veçhile mua
meledeki teahhur sebebinin sorulması üzerine 
alınan 31 - 1 - 1940 tarih ve 56/426 sayılı ikinci 
cevabda ; 23 mayıs 1331 de şehid olan Oaun^nın 
mü»tedi yetimlerinin 1932 yılının mayıs ayında 
vaki müracaatları üzerine bir ay sonrasından 
itibaren tahsisi icab eden maaşlarına aid mua
melâtın, hakikaten altı sene sekiz ay on gün 
devam ettiği ve fakat mahkemeler, idare he« 
yeti kararları, jandarma tahkikatı, nüfus mu
amelâtı yüzünden bu müddetin altmış ay on se
kiz günü Çankırı vilâyetinde iki ay on bir günü 
postanelerde dört ay yirmi yedi günü Çankırı 
askerlik şubesinde ve 12 ay üç günü de tekaüd 
şubesinde geçmiş olduğu ve halen düzelen ve ta
bii bir hal iktisab eden uıuameleleriıı intizam 
halinde devam ettiği ve binaenaleyh lıahsedilen 
sebebler yüzünden ve vaki teahhurdan dolayı 
tecziyesi icab edecek bir memur bulunmadığı 
bildirilmiş ve vekilin huzurile de tedkikat ya
pılmıştır.

İş düşünüldü : Müstedinin maaşları bağlan
mış olub encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1590 8 - IV - 194u

Süvari fırkasına kirada bulunan han ve evi
nin 1935 yılına aid aylıklarını alamadığından 
ve mükerrer müracaatlarına da cevab verilme
diğinden ve 76 yaşında olub Hükümete olan ver
gi borcunu Ödemeğe muvaffak olamadığı için 
hapis ile tazyik kılındığından bahsile 172 lira 
kira hakkının ödenmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında 1935 
yılından kalmış olan bu borç için deyin tertibin
den para istenmiş olduğu bildirilmiş ve vekilin 
huzurile iş yeniden görüşülmüştür.
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îş düşünüldü:
Vekâletçe müstedinin hakkı kabul edilmekte 

ve bu yıl büt<*eye konacak tahsisatla ödeneceği 
bildirilmekte olmasına mebni encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1591 8 - I V -1940

3287
'3458^

Şaban Battaloğlu. 
Ferhaıliyc malıalle- 
sinde mukim Hekmi- 
hanlı.
Malatya.

Gö<̂ men evleri inşaa
tından dolayı tahak
kuk eden alacağının 
verilmesi.

10^1 j 
T07Öİ

Raif Argun.
Otuz birinci piyade 
alay kojnutanı kur
may albay, 
îzmit.

Nasıblarının
tilmesi.

Muhacir evleri inşaatından dolayı tahakkuk 
eden alacağının ödenmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında 742,5 liranın 
maliye bütçesinden tesviyesi icabedib tediye em
rinin Hekimhan malmüdürlüğûne gönderildiği 
bildirilmektedir.

Dilek yerine getirilmekle yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

düzel-

1592 8-IV -1940

Kurmay albay Şükrii Kanatlının nasıblarının 
tashihi hakkında Arzuhal encümenince ittihaz olu
nan 8 nisan 1938 tarih ve 1430 sayılı katar mu
cibince Millî müdafaa vekâletince gerek Şükrü 
Kanatlının ve ayni vaziyette bulunan diğer yedi 
arkadaşının ve bu m ey anda da kendisinin nasıb- 
ları düzeltilmiş ise de arkadaşlarından birisinin 
bu tashihi nasıbdan mütevellid maaş farklarını 
taleb zımnında Askerî temyizde açtığı dava ne
ticesinde: Mezkfır encümen kararının Şükrü Ka
natlının nasıblarının tashihine maksur ve mün
hasır olub bunun başkalarına teşmilinin caiz 
olamıyacağı karar altına alınmış ve evvelce dü
zeltilen nasıblar yine hali sabıkına irca kılınmış 
ise de kendisinin Şükrü Kanatlı ile ve bu sebeb- 
le ayni vaziyette bulunması sebebile onun, hak
kında ittihaz edilmiş bulunan kararın aynının  
kendisi hakkında da ittihaz edilmesi suretile 
adalet ve müsavatın teğminini istemektedir.

Şükrü Kanatlı hakkında bahsedilen encü
men kararı 3410 sayılı kanunun neşrinden ev
vel verilmiş olub bu kanunun neşri ile askerlerin 
zat işlerinin tedkik mecrii Askerî temyiz mah-
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813
851

1119! 
1068 i

1146
' ı m '

Abclülkadir Barla, 
^'“̂ ^aloğlu hamam so
kak No. 13.
İstanbul.

Binbaşılık nasbinin 
ve tekaüd maaşının 
düzeltilmesi.

Abdrurahman Çeli- 1 \feıuu»iyelinin iadesi, 
ker. '
flanzade mahallesin
de eski gümrük mu- ; 
hafaza memurların- '[
dan Muşlu Abdülke- 
rimoğlu. j
Diyarbakır. !

Haaan Kuburoğlu. 
Ceza evinde, 
tzmirden naklen ge
len.
Kusadası.

Asrî ceza evlerinden 
birine nakli.

kemesi olduğundan hâdise hakkında salâhiyeti 
refedilmiş olan enfünıende karar ittihazına ma
hal olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1583 8-IV-1940

Nasbinin tashihi hakkında 1340 yılında 
Büyük Millet Meclisi Kiyasetine sunduğu ar
zuhali üzerine keyfiyetin dosyası üzerinde ted- 
kikı icab ederken Millî Müdafaa vekâletinden 
sorularak abnan cevabın aynen kendisine teb
liğ edilmek suretile bir tavassut vazifesi yapıl
dığından şikâyetle yenideh bu hususun tedkik 
ve Adil bir karara bağlanmiasmı istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. #

Karar No. Karar tarihi

1594 8 - IV -1940

Urfa Cümrük muhafaza memuru iken Güm
rük muhafaza umum kumandanlığınca vazife
den çıkarıldığından ve haksız ve yolsuz gör
düğü bu muamele üzerine Devlet şûrasına da
va açmış ise de davasının reddedildiğinden, 
hiç bir ceza {^örmemiş bir memur bulunması 
sebebile memuriyetinin iadesini istemektedir.

Hakkında Devlet şûrasınea karar ittihaz 
edildiğine göre encümence bir muamele yapıl
masına imkân olmadığına karar verildi.

Karac No. Karar tarihi

1595 8 - I V -1940

Adam öldürmek suçundan yedi buçuk seneye 
mahkûm olarak bunun beş senesini Î şmir ve 
Kuşadası hapishanelerinde iyi halle geçtiğinden 
bahsile bütün evsaf ve şeraiti haiz olmakla asrî 
cezaevlerinden birine nakledilmesi hakkında 
Adliye vekâletine vaki müteaddid müracaatla
rına (seçim komisyonunca hakkında fiş tanzim 
edilmemiş olduğundan yapılacak muamele ol
madığı) bildirildiğini halbuki kendisile beraber
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j___[  ̂ ____  _____ __ ______ ____ ___
I mahkûm olan bir çok kimselerin asrî cezaevle- 
I rine gönderilerek bir kaç ay mukaddem tahliye

leri de icra kılınmış olmakla kanunun o bab- 
daki hükmünden kendisinin de istifade ettiril
mesinin teğminini istemektedir.

SalâhiyetU makama aid olan bu muamele 
' hakkında Encümence tayini muameleye mahal 
I  olmadığına karar verildi.
: Karar No. Karar tarihi

1596 8 - I V -1940

812
850

Salih Biivyurd. ; Harikzede 
Hususî ınuhaHt^bo ıııü-j hakkımla, 
dürlü^ündc* arazi ta- ; 
hakkuk kâtibi. j
Artiviıı. j

olduğu

862 !
___  I

*900 '
Rait*
K.ski orman başkâti
bi.
Denizli.

Harikzede olduğundan bahsile tahtı işgalinde 
bulunan Hâzineye aid hanenin kendisine temli
kini istemiş ise de kanunî müddetin mürurundan 
sonra müracaat etmiş bulunduğundan ve 2510 
sayılı kanunun tayin ettiği mmtakalar halkından 
bulunmadığından kendisine cevabı red verilmiş
tir.

İşgal ettiği evin kendisine verilmesini iste
mektedir.

Hükümetçe dileği isaf edilmediğine ve kendi
sini kanunen haklı gördüğüne binen İdarî kaza 
yolile hakkını arayabileceğinden Encümence ta» 
3’ini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Blarar tarihi

1597 8 - IV -1940

Tasfiye kararuını kal
dırılması. i

... I-

1932 senesinde Denizli onnan başkâtibi iken 
hakkında tasfiye karan verilmiş ise de bu Ka
rarın mesnedi olan tahriratın orman müdürü ta
rafından değil ikinci kâtib tarafından salâhiyet- 
siz olarak imza edilmiş olduğunu ve tasfiye ko- 
imisyonu da bunu lâyikile tedkik etmediğini, tah
silinin mülkiye idadisi tahsili olduğunu,- istiklâl 
savaşında başçavuş bulunduğunu, eytam müdür
lüğü, mustantık muavinliği yaptığmı, aklî ve be
denî bir malûliyeti olmadığını izahla haksız veri
len tasfiye kararının refi için vaki müracaatları
na kararın katğiyet kesbetmiş olduğu ileri sürü
lerek memuriyet verilmediğinden işkâyet edilmek
te ve tasfiye kararmın refini istemektedir.

îdarî kaza yolile hakkını arayabileceğinden
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' ' / I Encümence tayini muameleye mahal olmadığına
i karar verildi.

i Karar No. Karar tarhii

772 I llasan Itüsoviııo^lu 
740 j Abdullah E i t*.

Ceza evinde mahkûm. 
' San kız köyiindoıı. 

Konya.

.Alahkenu'doki dosya
sının l)îişky bil- nıah- 
koınt'de tedkiki.

1074 Vahid Ozgürıcr.
1126 • Halk Tramvay T. 

Anonim şirketi kont
rol istatistik şefi. 
Üsküdar - îstanbul

Kızılayda geçen on j 
senelik nıomuriyeti- I 

nin b«rem derecesin- , 
de nazarı itibara alın
ması.

2297 I Hüsameddin Develi. 
2414' Birinci süvari fırka-

■ sı un müteahhidi. 
Bn\'])urt.

Alacağı hakkında.

1598 8 - IV - 1940

Bir katil suçundan ağır ceza mahkemesince 
on beş seneye mahkûm edilerek bu hükmü tem
yiz ettiğini ve Mahkemei temyizce nakzedilen ka
rarın ayni mahkemece tekrar kararda İsrar edil
mesi neticesi tasdik edildiğini, halbuki katiyen 
suçsuz olduğu cihetle dosyanın başka bir ağır ce
za mahkemesince tedkik edilmesini istemektedir.

311 sayılı karar mucibince yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1599 8 - IV - 1940

Halen istihdam edilmekte olduğu Üsküdar - 
Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları Türk ano
nim şirketince bareme intibakı için mazideki 
mesaisi aranırken Kızıîaydaki on yıldan fazla 
hizmetinin nazara alınmadığından ve ücretinin 
ten/il edildiğinden bahsile Kızılayın bu yur
dun müessesesi olub olmadığını ve burada geçen 
liizmetin yurda bir hizmet sayılıb sayılmıyaca- 
ğını sormakta ve hakkının vikayesini istemekte
dir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1600 8-IV -1940

Dilekçede:
1931 yılında Ağrı dağında bulunan birinci 

I süvari fırkasına un verdiğinden ve bu sebeble 
I hâsıl olan 20 - XT -1933 tarih ve 9 numaralı dü- 
! yun ilmühaberine merbut ve karşılığı mevcud ve 

düyuna kalmış bulunan 2 865 lira elli kuruş ala- 
I cağının Ziraat bankasına olan borcuna mukabil

1932 senesinde mezkûr bankaya devrü temlik 
eylemiş olduğundan ve fakat vaktinde banka
ya tesviye edilmiyen bu alacağa millî emlâke 
borcu olduğundan bahsile 1934 yılmda mâliyece 
haciz konduğundau ve geçen bu kadar zaman
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i içinde Hükûjnetteki bu hakkınm tesviyesine ya- 
* naşılıııadığmdan bahis ve şikâyet edilmektedir.

Bu dileme karşı M. Müdafaa veknletindon alı- 
j  nan birinci cevabda :

Mukaveleden mümbais olan bu alacak için:
1 — îşe aid mukavele örneğinin ne suretle 

, Divanı muhasebata pöndevilmiş olduğu hakkm- 
' da vekâlet muhasebe müdürlüğünce yapılan sor- 

îrulara süvari birinci tümen levazım müdürlü
ğü ve muhasebeciliği tarafından mevsuk ve 

' müsbet bir cevab verilemediği, 
i 2 - Taahhüd edilen şeyin mukaveledeki ev

saf ve şartlara uyffun teslim edildiğine dair mu
ayene heyetince verilmiş bir raporun evrakı 
müsbite arasmda mevcııd olmadığı,

3 Alacağın Ziraat,bankasına temlik edil- 
I diğinin resmen vekâlete tebliğ kılınmadığı ve id-, 
i  dia olunan alacağın tahakkukuna salih vaziyete 
I ffetirilmosi i(̂ in müteahhidin (talışmadığr, 
i 4 — Müteahhidin millî emlâk satış bedeli 

taksitlerinden Hâzineye 17 bin lira borcu olduğu 
 ̂ için Hâzinece M. müdafaadaki alacağı üzerine 

haciz konulduğu,
I 5 — Bahsedilen temlik sebebile Ziraat ban- 
‘ kasile Hazine arasmda tahaddüs eden istihkak 
; davası Temyiz mahkemesinden derdesti tedkik 
i  olduğundan paranın ödenmesine imkân olmadı- 
; ğı bildirilmektedir.
! Bundan sonra vekâletten ' istenen ikinci ce- 
' vabda:
I Encümende şifahen izahat veren vekâletin 
! salâhiyetli memuru îsanm izahatım teyiden 
; müteahhid Hüsamettin in 1932 de Ağrıda süvari 
I birinci tümene teslim ettiği 22 bin kilo gram 
] una aid evrakı tahkikiyenin tekemniül etmesi 
i sebebile 2 865 lira 50 kuruş alacağının te d iy e s i 
I kabil bir şekle gelmediğinden ve mahallî leva-
■ zım müdürlüğü nezdinde bu hususta yapılan 

mütemadi teşebbüslere rağmen o zamanki me- 
i murların tamamen değişmesi ve dosyaların bu- 

' I Ummaması yüzünden mevsuk ve müsbet bir ce
vabın almamadığmdan ve eski evrakları tesel- 

! lüm etmeyen muhasebeciye bir zimmet tahak- 
I kuk etmemesi için borcun tediye imkânı olüb 
j  olmadığını anlamak üzere tahakkuk evrakmiD> 
i  halihazır şeklile Divanı muhasebata sevked ile -
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bileceğinden ve oradan alınacak neticeye göre 
Lttuanıele yapılacağından bahsedilmektedir.

Vekâletten istenen üçüncü cevabda : Müs- 
tedi Hüsamettinin 2 913 lira 93 kuruş alaca
ğının 8 - X I I - 1938 gün ve 2250 sayılı ita em- 
rile ödenmek üzere merkez muhasebeciliğine 
verildiği bildirilmektedir.

Tesbit edilen şu vaziyet üzerine : İstihkak 
sahibinin hakkının bu kadar müddet teahhürü 
hakkında vekâletin dikkeit nazarı celbedilmiş 
ve alman 24-1-1940 tarih ve 111-118/252 ve 
hesab işleri dairesi sayılı cevabda:

Bahsedilen mikdar istihkakın ödenmesi,için 
ita emrininn merkez muhasebeciliğine gönderil
diği ve mevcud temliknameye göre alacağın Zi
raat bankasına ödenmesi icab etmekte ise de 
bu güne kadar bu hususta daireye müracaat 
edilmemiş olduğu ve ita emrinin merkez muha
sebeciliği emrinde bulunduğu ve dairece baş
kaca yapılacak muamele kalmadığı bildirilmek
tedir.

îşin icabı düşünüldü : Dilek sahibinin mat
lubu Ziraat bankasında usulen tesviye edilecek 
şekilde ihzar edildiği anlaşdmış olmakla yapıla
cak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1601 8 - IV -1940

Reis M, M. Kâtib
Giresun Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

Gl. t. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş F. Sözener L. Gören N. Kayaalp

Gazianteb Kocaeli Niğde Ordu
M. Şahin 1. Tolon Nedim E rem Dr. V. Demir

Samsun Sinob
N. Fırat Gl. A. Erdemgil

Hatay 
B. S. Kural

T. n. M. M. Matbaası
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Faik Pazaroğlu. I Eski senelere aid al’- Elindeki eski senelere aid afyon mahsullarmin mu- 
Çiftçi. i yon mahsullerinin sn- ayyen müddet zarfında ziraat bankasına tesliın
Saygılar mahallesin- ! tm alınması. ' edilmemiş olmasından dolayı alınmadığını ve
de.
Gediz.

î. Hakkı Özdöl ve ar. 
Esnaf namına Mısır 
çarşısı Aktariye so
kak No. 7 
İstanbul.

mağduriyetine sonverilmesini istemektedir.
1 Yapılan tahkikatta :
i Merciinin ilânına rağmen vaktinde gelmiyan 
I ve esasen rençber olmayan dilek sahibinin Toj-rak 
i ofisine müracaat etmesi icab edeceği bildirilmiş-
I  tir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
I  karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mısır çarşısının hal 
yapılmak üzere is
timlâkinden şikâyet.

1602 l o - i v - m o

Eski ve tarihî Mısır çarşısının belediyece is
timlâk edilerek yiyecek hali yapılmasma karar 
verilmiş olduğundan bahsile bunun kanuna uy
gun olmadığından ve şayed bazı tamirat icab edi
yorsa belediyece verilecek direktif dairesinde bu
nu teğmine amade olduklarından çarşının istim
lâk edilmemesini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabta : 
Bahsedilen çarşmın hal yapılmak üzere bele

diyece menafii umumiye namına istimlâkine veri
len kararın vekâletçe de tasdik edilerek vali ve 
belediye reisliğine bildirildiği anlaşılmıştır, 

îş düşünüldü :
Menafii umumiye namına istimlâk kararının 

yersiz olduğuna müstediler kani oldukları surette 
İdarî kaza yolu ile haklarını takib cdelıilecekle- 
rinden Encümence yapılacak muamele olmadığı-
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I mı karar verildi.

Malın)lul Yfikıt.
4947 I 8el(,‘ukhatını mahal- 

! leşinde Selyukliatnn 
i sokağında 8 nuına- 
! rah evde.

Bursa.

N'â/jru Tal)ak vo Ar. 
Vezirköprü.

Hüseyin Tekik. 
Tavşanlı sabık orman 
mesaha memuru.
Lala Hüseyinpaşa 
mahallesi.
Kütahya.

Karar No. Karar tarihi

1603 10 - IV -1940

Yugoslavyada bırak
tığı tapulu emlâki
nin tazmin edilme
diğinden şikâyet.

Emlâki milliyeden 
taksitle satın aldık
ları gayrimenkullo- 
rin taksit borçları 
hakkında.

Tasfiye karan refo- 
lunduğu halde me
muriyete tayin edil
mediği hakkında.

Yugoslavyada bıraktığı ve elinde tapularım 
sakladığı emlâkin kıymetlerinin tazmin edilme
mesinden şikâyet eylemektedir.

Yugoslavyadan alınan tazminat 3427 sayılı 
kanuna levfikan Kızılay cemiyeliııe lerkedilmiş- 
olduğundan dilek sahibine emlâki mukabili 
tazminat verilmesine imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1604 30 - IV - 1940

Emlâki milli.yeden taksitle gayrimenkul satın 
aldıklarını ve taksitlerin uzatılmasına rağmen 
borçlar’uıı tediyeden âciz bulunduklarını beyanla 
değerlerinden çok yüksek fiatlarla aldıkları bu 
mülklerin yeniden kıymetlerinin takdir ettirilme
sini ve buna imkân olmadığı takdirde geri alın
masını istemektedirler.

Yapılan tedkikat neticesmde : (3524) sayılı 
kanun mucibince taksit müddetleri uzatılmış olan 
gayrimenkullere yeniden kıymet takdir edilmesi
ne veya bakiye borçların affine halihazır mevzua
tın müsaid olmadığı gibi satış bedelinin yüzde 
yirmisi verilmek suretile arazi ve arsaların geri 
alınabilmesi mümkünse de bu’ hükmün hane ve 
dükkânlara teşmiline imkân bulunmadığı anla
şılmıştır.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1605 10 - IV - 1940

Orman mesaha memuru iken Orman umum 
müdürlüğünce tasfiyeye tâbi tutulduğunu ve bu ka
rara karşı Devlet şûrasına açtığı dava neticesi 
tasfiye kararının refine karar verilmiş olmakla 
l)ii‘ memuriyete tayini ve açık maaşının veril
mesini istemektedir.

Ya]>ılan tedkikatta ; mumaileyhin Kalan ka
zası üçüncü sınıf orman mesaha memurluğuna ta-
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52G I Enırullah.
56:^1 Süleymanoğlu.

Dutlucadan İbrahinı- 
(jğlu Nurettin ve Yu
suf Sitoğlu Ferhad. 
Dutluca köyü. 
Orhangazi.

Arazi
kında.

i  yin edildiği anlaşılmış olmakla tayını muameleye 
! mahal olmadığına karar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

vergisi hak-

1606 10 - IV -1940

Orhan gazi kazasına bağlı Dutluca köyünden 
arazi vergisi işi hakkında Emrullah ve arka
daşları tarafından Yüksek Meclis Reisliğine çe

kilen telgrafta; 1331 senesinde tahakkuk eden arazi 
vergilerinin esas tutularak istirdattan sonraki 
vergilerin tahakkukuna emir verilmiş ise de 
1331 senesinde bir zeytin ağacınm fiatı vasati 
altın para bir lira iken hali hazırda ise yine al- 
tm fiatma göre azamî otuz kuruş olduğu ve Or
han gaziye tâbi köylerinin millî mücadelede çok 
fedakârlıkta bulundukları ve bu esnada zeytin
likleri tahrib edildiğinden mağduriyetten vi
kayeleri için masrafı Hükümet tarafından veril
mek üzere bir tahriri arazi komisyonu izamı su- 
retile tahkikat yapılması ve mağduriyetten kur
tarılmalarını istemektedirler. Maliye vekâleti
nin cevabında; Bursa vilâyetinin istiklâl harbi 
esnasında Yunanlılar tarafından istilâsı üzerine 
Yenişehir, Karacabey ve Orhangazi kazaları 
Hükümet konaklarının yanması dolayıside evrak 
ve kuyudatı esasiyenin yanması ve ziyaa uğra
masına mebni mezkûr mahallerin bu meyanda 
Orhangazi kazasının arazi vergisi tahakkukatı 
-1833 numaralı arazi vergisi kanunu nizamname
sinin muvakkat 4 ncü maddesinin (B) fıkrası 
mucibince 1331 senesi arazi vergisi tahakkukatı 
olarak yüzde elli bütçe açığı hariç olmak üzere 
(3 802) lira (93) kuruşun kaza idare heyetince 
kaza merkezi ile köylere tefnki esnasında Dut
luca köyüne de (130) lira tefrik ve bu meblâğın 
arazi sahihlerine tevzii köy ihtiyar heyetine teb
liğ edilerek tevziat yaptırıldığı ancak tefrik ve 
tevzi olunan bu vergi 1331 senesi vergileri dola- 
yısile altın para rayicini ifade edeceğinden do
layı mezkûr maddenin (A) fıkrası mucibince 
bu mikdarlarm altı misle iblâğı suretile mükelle
fe aid verginin hesab ve tayin olunması icab 
etmesinden Dutluca köyüne tefrik olunan 130 
lira vergi kıymetinin binde onu nisbetinde vergi 
tarh ve tevzi edildiği ve vaki itirazları üze^rine
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1524
16Ö9

Vehbi özkişi.
Nafia dairesi kalem 
Mukayyidi.
Afyon.

de keyfiyet idare heyetince tedkik edilerek tev
zi olunan verginin tasdik edilmiş ve bu muame
le arazi vergisi nizamnamesinin muvakkat dör
düncü maddesi hükmüne muvafık bulunduğu ve 
yapılan muamelede kanuna muhalif, şikâyeti 
müstelzim bir cihet görülemediği ve esasen 290i 
numaralı kanun mucibince yapılan arazi tahriri 
de ikmal edilerek Dutluca köyünde 1938 malî 
yılından itibaren meriyet mevkiine vazedildiği 
ve ahiren meriyete giren 7 - I I -1939 tarihli ve 
3586 numaralı kanun ile 1935 malî yılı sonuna 
kadarki vergilerin affedilmiş bulunmasına bina
en mevzubahs Orhangazi kazasma bağlı Dutluca 
köyü arazi vergileri hakkında başka yapılacak 
bir muamele kalmadığı bildirilmektedir.

Hükümetin cevabı kanaat bahş görülmediği 
surette salâhiyetli kazaî mercilere müracaat hak
kı olan müstedilerin dileği üzerine encümence 
bir muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1607 10 - IV -1940

Kefalet kanunu hük
müne göre kesilen 
alacağı hakkında.

Afyon hususî muhasebe ambar ve idare 
memuru iken kefalet kanunu hükmüne göre kesi
len 138 lira kadar alacağı o memuriyetten ayrıl
dıktan sonra cüzdanı ile beraber Maliye vekâleti
ne ve oradan müteselsil kefalet sandığına gönde
rilmiş ve paranın da o sandığa devri icab etmiş 
ve 2489 sayılı kanuna tevfikan mahsub edilecek 
mikdarlar çıktıktan sonra alacağının birinci ya
rısı üç ay zarfında; kalan yarısının da üç sene 
içinde iadesi lâzımgelirken bu hakkını alamadı
ğından şikâyet etmektedir. Dahiliye vekâleti ke
falet sandığı reisliğinden gelen cevabda :

Bazı İdarî noksanların ikmali için evrakın ma
halline iade kılındığı bildirilmekte ve bilâhare 
Dahiliye vekâletinin cevabında müstedi Vehbinin 
alacağı 853 kuruşun yarısı kendisine tediye kı
lınmak üzere gönderilmiş ise de vefatı sebebile bu 
parayı alamadığı anlaşılmış ve bilâhare varisleri 
tesbit edilerek namlarına bankaya tevdi kılınmış 
olduğu bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Müstedi ölü Vehbinin istidasında balıscdilen
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I  rin adı, sam  ve Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
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I j alacak ıııikdarı 138 lira olmasına rağmen Dahiliye
I \’ek.ûletinin t(‘zkcr(‘sindo alacak mik<lan <Sr)3 kui'uş
: olarak gösterilmektedir.
■ Murislerinin alacaklarını bankadan istifa edc-
! cek varislerin daha fazla alacakları olduğu hak-
! kında bir iddiaları varsa usulen alâkadar merci-
1

lere müracaat edebileceğinden encümence yapıla-
I  cak muamele olmadığına karar verildi.
' Karar No. Karar tarilıi

572
599^:

Nuri ve arkadaşları. 
Çeltikçi köyünden. 
Nurioğlu Salihin va
risleri namına oğlu. 
Orhangazi,

Tevarüs ettikleri aşar 
borçlarının affedil
mesi hakkında.

290
^306

Nuri ve Ar. 
Hacıbozan köyü ve 
diğer köyler ihtiyar 
heyetleri.
Tarsus.

Pamuk ve arpaları
nın ucuz fiatle sa
tılmasının önlenmesi 
hakkında.

1608 10 - IV - 1940

Millî mücadele seıu'lerinde aile büyüklerinin 
aşar iltizam ederek Hâzineye borçlandıklarını 
ve harb sebebile yurdlarıııı U'ilUitmek mccburi- 
riyetile bu borçlan ödeyemediklerinden miras
çılarının ödemek mecburiyetinde kaldıklarını ve 
fakat l’akruzarurot içinde bulunmalarından bu
na muvaffak olamadıklarından mevrus bu aşar 
borçlanılın affını istemektedirler.

Maliye vekâletinden alınan cevabda:
Arzuhal sahiblerinin tevarüs ettikleri Hazi

ne borçlarının hükmen tahsili için yapılan ka
nunî takibatta borçlara karşılık teğminat göste
rilen merhun ve mahcuz f;ayrimenkullerin icraca 
satılığa çıkarıldığı ve l)or(;ların teğminatlı ol
ması sebebile müruru zaman da mevzubahs ol
madığı. lıAdiseniıı mahkemeye intikal etmiş olub 
borçların affına kanunî imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Mahkemeye intikal eden bir alacak hâdisesi 
hakkında encümenee yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar  tai'ihi

1609 10 - IV - 1940

Bir çok sebebi eri e pamuk ve arpalarının ucuz 
fiatlarla ellerinden çıkarmakta olduklarından 
arpa ve buğdaj^larının değer bahasile ordu na
mına ve pamuklarının da millî fabrikalar nam ve 
hesabına Devletçe mubayaa edilmesini ve İm su
retle himaye olunmalannı istemektedirler.

Yapılan tahkikatta ; Zürraa yapılacak mah
sul karşılığı nakdî yardımın Ziraat bankasınca 
yapılmasının muvafık görüldüğü ve Ziraat ban-
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720
YsY

Mustafa Ak ve Ar. 
Güzelyalı İnönü cad
desi 1027 numaralı 
evde.
İzmir.

tj'çüneü tertib ku- 
IJonların tedavüle (,n- 
kanlması hakkında.

58
56

Sami Ozan. 
Agııl)yanhan ikinci 
kat No. 13.
Avcılar ve atıcılar 
birliği reisi. 
Istanbıd.
Balıçekapı.

Av fişeklerinin ha
riçten getirilmesine 
müsaade edilmesi 
hakkında.

kasınca bu köylülere icabeden yardımlarda bu
lunulmuş olmasına i’ağmen mahsullerini banka za
rarına olarak kaçırdıkları ve hatta tahsilat için 
köylerine giden banka memurlarına tecavüzatta 
bulundukları ve esasen borçlu olmaları sebebile 
tekrar ikrazatta bulunulmasına banka mevzuatı
nın uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Vaziyete göre encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1610 10 - IV - 1940

Mübadillerin hakiyei istihkakları karşılığı olan 
kuponlardan üçüncüsünün henüz tedavüle çıka
rılmadığından bahsile bunların da bir an evvel 
tedavüle çıkarılmasını veyalıud ikinci tertib ta.s- 
fiye vesikaları gibi bunların da yüzde yirmisi
nin ödenmesinin teğminini istemektedirler.

Yapılan tahkikat neticesinde : 1771 sayılı ka
nunun 17 nci maddesi hükmüne tevfikan halen it - 
fa muamelesi devam etmekte bulunan ikinci ter- 
tiblerin arkası alınmadıkça talebin tervicine ka
nunî imkân olmadığı anlaşıldığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1611 10 - IV . 1940

Halen askerî fabrikalarda yapılıb inhisar ida
resince satılan av fişeklerinin gerek barutlarının 
ve gerekse hariçten gelen kartuş iptidaî maddele
rinin monte edilmesi suretile vücude getirilen 
karauşların kalite itibarile düşük ve hem de pa
halı olduğundan avcılığın terakki ve inkişafına 
mâni ve inhisar idaresine bir kâr teğmin edeme
yen bu vaziyetten sarfmazarla ecnebi memleket
lerden av fişeğinin idlıaline müsaade edilmesi ve 
av fişeğignin serbest satılmasına müsaade edilme
sini istemektedir.

İnhisarlar vekâletinden alman cevabta: Dile
ğin malî bakımdan yanlış hesablara müstenid ol
duğu, ve fişeklerin ve barutun daha mükemmel 
İmali için esaslı tedbirler almdığı ve 2440 sayılı 
kanun yerine ikame edilmek üzere hazırlanan lâ
yihada hariçten av mühimmatı getirilmesine izin
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660
69l'

659
69Ö'

o t u r d u k l a r ı  y e r

Enver Tuncay. 
Kooamustafapaşa. 
Berberpaşa (başı) 
Berber Şefik sokak 
55 No. da.
İstanbul.

İkramiyesinin veril
mesi hakkında.

Abdullah Çakman. 
Karamanlı mahalle
sinde 38 No. h evde. 
Bolu.

Devlet Şûrası kara
rının infaz edilme<li- 
ğinden şikâyet.

i
------1.
706 i
738“ !

Tahsin.
Hüseyiııoğlu. 
Sinanbey mahalle
sinde Bahtjele!* soka
ğında 13 No. İl evde 
göçmen.
İnegöl.

Türk tabiiyetine ka
bul edilmeleri hak
kında.

verileceğine dair hükümler derpiş edildiği işar 
kılınmaktadır.

Dileğin mahiyetine göre encümence tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1612 10 - IV - 1940

Orman muhafaza memurluğundan kadro ha
ricinde kaldığını ve emsallerine ikramiye verildi
ği kendisine verilmediğinden ve Orman umum 
müdürlüğüne müracaatlarda bulunmuşsa da bir 
netice alamadığından şikâyet ve ikramiyesinin ve- 
rilmesmi istemektedir.

Ziraat vekâletinden yapılan tahkikatta : Tah
sis evrakının noksanlarının ikmal ettirilmesinin 
İstanbul orman müdürlüğüne yazıldığı ve bunun 
ikmalini müteakib tahakkuk edecek ikramiyesi
nin verileceği bildirilmiş olmakla encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1613 10 - IV - 1940

Orman umum müdürlüğünce 1937 yılında kad
ro fazlası olarak açığa çıkarıldığını ve bilâhare 
tasfiyeye tâbi tutulmuş ise de umum müdürlük 
aleyhine Devlet şûrasına açtığı İdarî davanın le
hine neticelenmesine rağmen memuriyet taleble- 
rinin menfi cevabla kaı*şıl anmasından şikâyet ey
lemektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevabda : Devlet 
şûrasınca tasfiye kararının refine dair sadır olan 
karar üzerine mumaileyhin Lâdik kazasına tayin 
edilerek halen müstahdem bulunduğu bildirilmek
le muamele tayinine mahal olmadığma karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

1614 10 -IV -1940

Bulgaristandan pasaportla ve yedi nüfus 
ailesile ana vatana geçdiğini ve İnegöle yerleşe
rek burada ev ve arazi satın alarak tütün zira- 
atile iştigal ettiğini ve Türk tabiiyetine geçmek 
üzere Hükümete müracaat etmiş ise de kabul 
edilmediğinden Türk tâbiiyetine kabullerini is
temektedirler.
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731
763

Itamazan Arda. 
Şabanoğlu.
Sinanbey ınaluıllesi- 
ııiıı Hafız Tahir so
kağında 9 numaralı 
evde.
İnegöl.

Tüık
İnliler

597
624"

785
818

Adil Ataman. 
Şükrüoğln.
Askerlik şubesi sınıf
6 muamele memuru. 
Sivas.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Bu ailenin durumu Garbî Trakyablar hak- 

kıııdaki Vekiller Heyeti kararma uygun bu
lunmadığından yurddaşlığımıza alınması talebi
nin reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

tabiiyetine ka- 
i lıakkında.

1615 10 - IV - 1940

Muvazzaf hizmete a- 
lınması.

1!)34 s(‘ii('siıi(l<‘ Bulgar Ilükûnu'tinco askere 
davet edilnu'si üzc'rinc ailesini bırakarak Türki- 
yeyo iltica ettiğini ve tütüncü olması sebebile 
İnegöle yerleştiğini ve bilâhaı-a 75 yaşında ba- 
])ası ile ailesi v(* dört çocuğunun da Bulgar j)a- 
saportu ile ana vatana geldiklerini ve ancak va
tandaşlığa kabull(‘ri için vaki nıüraeaatlarmm 

r(‘ddedileı-ek Bulgaristana dönmeleri için pasa- 
jıortlarının iad(' edildiğini beyan ve perişan 
olacaklarından yurddaşlığımıza kabullerinin teğ- 
minini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinden alınan eevabda:
Bulgar tebaasından ve Garbî Trakya ahali

sinden olan müstedinin ve ailesinin durumu 
İcra Vekilleri Heyetince müttehaz karara uy
gun olmadığından evvelce reddedilmiş olduğu, 
bu kere Bulgar ordusundan fi ra ren iltica etti
ğini s(>yliyen mumaileyhin vaziyetinin yeniden 
tedkik ve bildirilmesinin oturmakta olduğu vi
lâyete yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Hâdise hakkında salâhiyetli Hükümet ma- 
kamatından muamele yapılabileceğinden encü
mence karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1616 10 - IV - 1940

İki kıta arzuhalinde doğum tarihinin tekaüd- 
lüğünden sonra 1297 olarak tashihine karar ve
rilmiş olduğundan muvazzaf hizmete alınmasını 
istemektedir.

İş tedkik edildi: Müstedinin evvelce vaki 
müracaatı üzerine ayni hâdise hakkında
7 - VII -1936 tarihinde 419 sayı altında encümen
de karar verilmiş ve esasen 3410 sayılı kamına
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

j tevfikan bu kabîl m e vadelin tedkikına Askerî
j temyiz mahkemeleri salâhiyettar bulımduğun-
I dan yeniden karar ittihaznıa mahal olmadığına
I karar verildi.
i  Karar No. Karar tarihi

1617 10 - IV -1940

4876
5216

4166
'4391

Nedim IJlusakul. 
Adliye vekâleti noîjiri- 
yat müdürü.
Ankara.

Terfi edemediğinden 
îjikâyct.

4364
4oî)9

H. Avni Demir. 
Diyarbakır Hususî 
ımJıasebe merkez 
muhasebesi memuru. 
.Maliye Meslek mek
tebinde 413 numaralı. 
Ankara.

Ziraat bankasınca 
aeık maa.şlftrının ve 
zaruri masraflarının 
iadesi.

Millî mücadelede II nei fırka komutanı tara
fından aleyhinde yazılıb Atatürkün matbu nut
kuna jre<̂ en raporundan dolayı maruz kaldığı 
mağduriyetten ve terfi edememekten müştekidir. 
Yapılan tahkikatta mumaileyhin Devlet Şûrası
na açtığı davanın reddedildiği anlaşılmıştır.

Memuriyette terfiden mahrumiyet iddiası 
doğrudan doğruya kanunî mercilere aid bir ted- 
kik mevzuu olub Devlet şûrasınca da ikame edil
miş olan davanın reddolunmasına mebni bu nok
tadan da encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1618 10 - IV -1940

Ziraat bankasının Kangal sandık muavini 
iken işten menedilmiş ve hakkında yapılan adlî 
takibat sonunda binnetice beraatle tahliyesi icra 
kılınmış olmasına rağmen bankaca açık maaşla
rının ve zarurî masraflarının iadesi ve memuri
yetine tayinini istemiş ve dileğin Devlet şûra
sında bakılmasına dair evvelce müttehaz karar 
üzerine Devlet şûrasına müracaat etmiş ise de 
orada hakkında selbî karar verilmiş bulunmakla 
bu iki noktai nazar ihtilâfının tefsiren kestiril
mesini istemektedir.

İktısad vekâletinin cevabında:
Açıkta kalanlara maaş verilmesi ve memuri

yete iadesi imkânı olmadığı bildirilmiş ve mûs- 
tedinin banka aleyhine Ankara Asliye mahke
mesi ticaret dairesine dava açmış olduğu bildi
rilmiştir.

Hâdise hakkında encümenimizce mukaddema 
karar ittihaz edilmiş bulunduğuna ve elyevm 
dileğin dava şeklinde mahkemede derdesti tah-
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rin adı, sanı ve 
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Arzuhal hulâsası

727
759

Rifat Kaan. 
Molla Şakiroğlıı. 
Yazıcı.
Yozgad.

Yazdığı arzuhallerin 
Cümlıuriyot Müddei- 
ıınmnıiliğince kabul 
odilnıediğinden şikâ
yet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kik olduğuna binaen encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1619 10 - IV - 1940

Avukatlık katıunımuıı meriyet mevkiine gir
mesinden sonra halka yazdığı arzuhalleri Yozgad
C. Müddeiumumiliğhıden kabul edilmemesinden 
şikâyet edilmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Avukatlık kanununun 23 neü maddesinde ya

zılı işlerin tanzim ve takilji baro olan yerlerde 
avukatlara aid bulunma^jına ve ancak kanunun 
muvakkat beşinci maddesinde yazılı olduğu üzere 
muzaheret bürosu kurubnayan yerlerde yirmi 
üçüncü maddenin « evrak tanzimine ve resmî da
irelerdeki işleri takibe dair olan » hükümleri bu 
bronun tesisine kadar tatbik olunamıyacağı tasrih 
kılınmasına mebni keyfiyet daha evvelce müste- 
diye tebliğ edilmiş ve bundan fazla bir muamele 
tatbikına imkân bulunmamış ve vazıı kanunca iş 
sahiblerinin hukul^u gözetildiği gibi hiç kimsenin 
evrakını bir avukata yazdırmak mecburiyetinde 
bırakılmadığı da tasrih kılınmaktadır.

îş düşünüldü : Kanun hükümleri dairesinde 
vekâletçe mahalline tebligat yapılmış olduğundan 
başkaca Encümence bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5250 ! Hikmet Ünsal.
^625 I nüfus memuru. 

: Kâzımpaşa.
■ Van.

1620 10 - IV - 1940

îdarei hususiyede | Umumî bütçeden tekaüd edileceğine göre 1930
geçen hizmet müdde- senesinden sonra hususî muhasebede geçen beş
tinin tekaüdiüğünde buçuk sene maaşlı hizmet müddetinin tekaüdiük
hesaba dahil edilmesi.! hesabında kabulünü istemektedir.

I  Yapılan tedkikatta; 3549 sayılı kanunun 2 n-
j ci maddesi hususî idarelerle Evkaf umum
I  müdürlüğüne mütekabilen geçen memurla-
! nn  hizmet müddetlerinin tekaüdlüklerinde
1

nazarı dikkate alınacağını âmir olub arzuhal sa
hibine tatbikına mesağı kanunî bulunmadığından 
ve taleb yeni bir kanun mevzuu olduğundan tayi
ni muameleye mahal olmadığından karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1621 10 - IV - 1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Kasan Kabadayı. 
Akl)aş nıalıall(‘si Na- 
yar sokak 1/3 numa
ralı evde.
Ankara.

m e m

Aı-zuhal hulâsası

4715 I Nuri Kayahan.
5Ö44 ! Hüseyinoğlu.

' Mahkeme zabıt kâ- 
, ti])lerinden.
1 Keskin.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Hakkındaki Devlet 
şûrası ilâmının infaz 
ottirihnesi.

Maliye vekâleti Muntazam borçlar müdürlüğü 
memurlarından iken hastalanarak 15 haziran
1933 senesinde malulen tekaüde .sevkedildiğini ve 
hizmetine mukabil 1 425 lira tazminat verilerek 
alâkası kesildiğini ve aldığı bu para ile tedavisine 
ihtimam ederek iadei afiyet ettikten sonra vazife
sine iadeten tayini için müracaatına merkez dai
relerinde münasib münhal meveud olmadığı söy
lenerek isaf edilmediğini ve kendisinin eski me
muriyetine muadil bir memuriyete tercihan tayi
ni lâzım geldiği hakkında Şûrayi devletten
4 - II -1937 tarihinde karar alınmasına rağmen 

j bu güne kadar tayini cilietine gidilmediğinden 
J bahsile ilâmın infazını istemektedir, 
j Maliye vekâletinin cevabında; Devlet şûrası 
j kararına dayanarak ilânım infazını istiyen Haşan 
I  Kabadayının bu karara tevfikan bir vazifeye ta- 
j‘ yini vihlyetlere yazıldığını bir ki-sıın vilâyetlerden 
j alman eevablarda münasib münhal olmadığından 
I bahsile mumaileyhin tayininin halen mümkün ol

madığı cevabı geldiğini ve tayini keyfiyetinin di
ğer vilâyetlere de yazıldığı bildirilmektedir.

1§ düşünüldü: Vekâletçe vilâyetlere yazıldığı
na göre encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Alacakları hakkında.

1622 10- I V -1940

Dilek sahibi Nuri Kayahan; 1327 'senesinde 
Haymanada vefat eden babası Çerkeş k«zasının 
karalar mahallesinden Abdülkadiroğlu Hüseyinin 
kendisi ile kardeşi Abdülkadire terk etmiş olduğu 
emvali, küçük olmaları dolayısile o vakit Hayma
na ,eytam memuru tarîffmdan satılarak l)edeli 
1327 senesinde Haymana eytam sandığına madenî 
altnı olarak yatırıldığı halde bilâhare kendilerine 
bir madenî liraya mukabil bir kâğıd lira verildi
ğinden haklarının resülmal ve faiz mikdarmın kâ
ğıd para ile tutarınm verilmesini istemektedir. 
Maliye vekâletinden gelen cvabda; Aranılan pa
ra hakkında yapılan muamele Adliye vekâletinde 
müteşekkil mülga eji;am sandıkları tafiye «komis
yonundan soıulmuş ve gelen 20 - I - 1939 tarihli 
cevabî tezkerede: Eytam sandıkları; küçüklere aid 
paralan ikraz yolu ile nemalandırmak ve bu su-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıırduklan vev

Arzuhal luılâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

retle yetimlere bir istifade teğınin etmek maksa- 
dile teşkil edilmiş olduğu cihetle eytam sandıkla
rına mevdu eytam paralarının aynen muhafaza 
edilmesine imkân bulunmadığı ve müstedi\e aid 
])aranm da emsali gibi ikraz edilerek vadesinde 
tevhidi meskükât kanunu mucibince evrakı nak- 

1 diye olarak tahsil edildiği ve binaenaleyh müs- 
tediyede evrakı nakdiye olarak tediye edilmesi- 

i nin zarurî bulunduğu bildirilmekle ve müstediye 
aid paranın Haymana eytam sandığı namına 
Emlâk ve eytam bankasına devredildiği anlaşıl
mıştır.

! Hâdise hakkında encünu'nee yapılacak nuıa- 
; mele olmadığına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1623 10-IV- îî)40

4388
4624

Lât̂ 'in ve Bahri. 
Şaban oğlu.
Parsadan köyünden. 
Sarıkamış.

Köylerinin kaldırıl
maması veya sarf et
tikleri 5 000 liranın 
tazmin edilmesi.

1095
Y l.^

Rifat Barut.
Eski maliye tahsil
darı.
Pasur.

Kazanın Selim nahiyesine bağlı Parsadan 
köyünde 93 den evvel olan arazilerine vaziyed 
ile bina yaptıklarını ve ancak bu mahallin köy 
vasfını haiz olmadığı surette civardan komşu 
yerleştirilmesini ve köy olarak kalmasında im
kân yoksa yaptırdıkları binaların bedelinin taz
minini istemektedirler.

Yapılan tahkikatta : Selim köj^nün hududu 
dahilinde olan bu mahal ayrı bir köy olmadığı 
gibi köy olmaya da müsaid olmadığı ve müste- 
dilerin evlerini Selim köyüne kaldırıb yerleştik
leri anlatılmıştır.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarhii

1624 10 - IV -1940

Alacağının verilmesi. Hâzineden satın ahb bedelini verdiği arazinin 
elinden alınması sebebile Hâzineden alacağı ka
lan 140 liranın kendisine verilmesini istemekte
dir.

Yapılan tahkikatta : Bu paranın ödendiği 
bildirilmektedir. Esasen Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1625 10 - IV -1940
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I Arzuhal verenle- 
I  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası
A ' __ _
i ş. Banş.
! Belediye reisi.
' Feke halkı namına.

Feke.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Camiin tamir ettiril
mesi.

5040 I Cevad Emecey ve Ar.'
5392 İnhisarlar muamelât i 

' müfettişlerinden. I 
! Ankara. i

Millî mücadelede hiz
met "örenlerin hiz
met müddetlerinin 
bir mislinin tekaüd- 
lüklerine zammedil- 
mesi usulünden isti
fade ettirilmesi.

Dilek sahibi; 1290 senesinde Fekede yaptın* 
lan camiin şimdiye kadar tamir görmemesi yü
zünden son günlerde devamlı surette yağan yağ
murlardan camiin üzeri birden çöktüğünden ve 
tamiri için halkın fakir olması dolayısi ile imkân 
olmadığından beratlı olan bu camiin bu vaziyeti 
dolayısi ile mücavir sekiz on köy halkının cuma 
namazlarını eda edemediklerinden ve civarda da 
bir cami olmadığnıdan Diyanet işleri bütçesine 
1500 lii’a tiihsisat koyaıak bu oamiin tamirine de
lâlet edilmesini istemektedir. Vakıflar umum 
müdürlüğünden gelen eevabda : Feke kazasında
ki camiin tamiri için belediye reisliğinin başkaca 
müracaatı üzerine belediye kalfası tarafından 
tanzim edilib Seyhan vakıflar müdürlüğünden 
gönderilen keşif kâğıdları uygun bulunmadığı ve 
bu keşfe nazaran sarfı tahakkuk eden bin liranın 
bu sene bütçesinden teğmin ve te.sviyesine de tah
sisat itibarile imkân göıülmediği cihetle iade 
edilerek önümüzdeki sene bütçesinin tasdikinden 
sonra nazarı dikkate alınmak üzere muktazi ke
şif evrakının usul ve kavaidi fenniyesine tevfi
kan bir mimar veya mühendise tanzim ettirilib 
yollanması cevaben tebliğ edilmiş olduğu l)ildiril- 
miştir. Esasen Encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1626 10 - IV -1940

Millî mücadelede hizmet görenlerin hizmet 
nıüddetlerhıiıı bir mislinin kıdemlerine ve teka? 
üdlük hesal>larına zammedilmesi usulünün «Tü
tün inhisarı idarei muvakkatesi» memurlarına 
teşmil edilınemeainden şikâyet edilmektedir.

Dileğin esası yeni bir kanun mevzuu olmakla 
encümence tajMni muameleye mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1627 10- IV -1940



rnm m m m m im m m sm  
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ^er

Ş. E. Patrona. 
Dovelen kazası Ka- 
rabulak köyü ve Grı- 
tona ve Georen köy
leri namına. 
Bulgaristan.
Sofya.

I  i
^ __
3729
3934

5265
'5 ^ 1

798
'833

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Anavatana ahnmala- 
rının toğmini.

Islâm Sözer. 
Maktul Kasab 
manoğlu. 
Kasab.
Çorlu.

Os-
Maktül biraderine 
aid olub mahkemede 
bulunan paranın ken
disine teslimi hak- 
knıda.

İMalik özevcik. 
Hüseyinoğlu. 
Hamamkurbu ma
hallesinde 33 numa
ralı evde.
Adana.

12 seneden beri is
kân edilmediğinden 
şikâyet.

Hariçteki Türklerin ana vatana alınmalarma 
mebni 345 haneden ibaret olnn kendilerinin de 
alınmasını istemektedirler.

Yapılan tahkikatta: Bu ailelerin sıraya alın
mak suretile ana vatana celbedilecekleri anlaşıl
makla encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1628 10 - IV -1940

Maktul biraderine aid olub katil şahsın üze
rinden çıkan ve halen mahkemede bulunan pa
ranın; varisi olması sebebile veyahud yediemin 
sıfatile kendisine teslimi hakkında Adliye vekâ
letine vaki müracaatına menfi cevab verildiğin
den dileğinin teğminini istemektedir.

Yapılan tahkikatta : katil hakkında verilen 
hükmün henüz katiyet kesbetmemiş olmasına l)i- 
naeıı maktule aid olub mahkemede bulunan pa- , 
ranın hükmün katğileşmesinden evvel kimseye 
verilemiyeceğine dair mahkemece karar verilmiş 
olduğu anlaşılmakla 311 sayılı Meclis kararı 
mucibince encümence yapılacak bir iş olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1629 10 - IV - 1940

Akova muhacirlerinden olub 12 sene evvel 
ana vatana getirildiğini ve şimdiye kadar iskân 
muamelesinin yapılmadığından şikâyetle kendi
sinin ve oğlunun terzi olması sebebile bir ev ve 

bir dükkân verilmesini istemektedir.
Yapılan tedkikatta; mumaileyhe ve oğluna is

kânı adi suretile bir ev verilmiş ve kendisi bir işle 
meşgul olmayı!) oğlunun 25 liı*a ücretle gece bek
çiliği yaptığı anlaşılmış bulunmakla ayrıca dük
kân ve arazi verilmesine imkân olmadığı Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletinden bildirilmekle 
encümence tayini muameleye imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1630 10 - IV - 1940
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Abdullah Börekçi. 
Karakol ınahallesin- 
de.
Zürradan.
Siird.

Arzuhal hulâsası

Beşirî jandarma ko- 
ıııutaıımdan şikâyet.

729 i 

761 I
Zeynel înal ve Ar. j  Ziraat bankasınca 
Karacabey kazasının i  yapılan haksız ınua- 
Venikaraağay köyün-! meleden sjikâyet.
de. I
Karacabey, i
Bursa. I

539
565'

Eyüb Sabri încilez. 
Memedoğlu. 
Börek(,*iler mahalle
sinde Yeşillicami ci
varında lokantacı. 
Balıkesir.

Mahkemei t(Miıyi/de 
bulunan işinin biran 
evvel ikmali.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Beşiri jandarma kumandanı yüzbaşı Tahsi- 
nin vazifedeki yolsuz ve kanunsuz muamelelerin
den şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta : Mumaileyhin geçimsiz 
olduğu anlaşılarak Beşiriden Siird merkezine 
celb edildiği ve ancak isnad olunan fiillerden 
dolaja hakkında meni muhakeme kararı verildi
ği anlaşılmıştır.
» Encümence yapılacak bir muamele olmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1631 10 - IV - 1940

Arazilerini rehin vererek Ziraat bankasımıı 
Karacabey ajanından onar, 20 şer lira istikraz 
ettiklerini ve bunu vaktinde tediye edemedikle
ri, için bu kere her birerleriiıden yüzer lira iste
nildiğinden şikâyet etmektedirler.

Ziraat vekâletinden alınan cevabda : Ziraat 
bankası umum müdürlüğünün işarnia atfen şi
kâyetin arazi ipoteği karçılığı istikraz olmayıb 
müteselsil kefaletle yapılan istikraza aid bulun
duğu ve bankaca j^apılan tedkikatta ajanlıkça 
yolsuz bir muamele yapılmamış olduğu ve işin 
mahkemeye de intikal etmiş olduğu da l)ildiril- 
mektedir.

Meclisin 311 sayılı kararı mucibince mahkeme
ce tedkik edilebilecek dilek hakkında Encümencc 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1632 10 - IV -1940

Karısı ile gayri meşru münasebette bulunan 
erkek hakkındaki davasının mahalli mahkeme
since ])eraetle neticelenmesi üzerine sebkeden 
temyiz talebinin vaktile tedkik edilm.emesinden şi
kâyet etmekte ve suçluların tecziyelerini istemek
tedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Beraet kararının 28 - VI - 1937 tarihinde tem

yiz edilmiş olduğunu ve Mahkemei temyizce İm 
kararın 4 - V - 1939 tarihinde tasdik edilerek 
katiyet kesbetmiş ve davacıya da tebliğ edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.
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4771) 
T) 108

JIüs('yiıı Yüksel. 
liK'fir)! kazasına l>ağ- 
lı Dcydiıılor köyün
den.
Askerî malûl.
I nc‘i4Öl.

Muslafa Zepeuk ve 
Ar.
Çevlik köyünden. 
KaraisalI.

Arzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

]\lulıtel i f senelerde 
salma namile kö^lü- 
th*n toj)lanan j)ara- 
ların mahalline sar- 
fedilmeyerek muh
tarla rm zimmetinde 
kaldığından i;iikâyet.

Mukavele mucibince 
l)orc‘larının 1 nci v(*
2 nci taksitlerini ver
dikleri halde orma
na girmekten mene- 
dildiklerinden şikâ
yet.

Iş <]üşünüldü :
fiil sayılı Meclis kararına tevfikan Encümen- 

<re yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1633 10 - IV -1940

Dilek sahibi ITüseyin Yüksel; lî)‘32 senesi köy 
muhtarı Aziz ve 1935 senesi muhtarı Eminoğlu 
Veli, 1938 muhtarı ITüseyinin zamanı idarelerin
de yedi senelik hesablarında (0(151) lira k(5y sal
manı namile köy ihtiyaçlarına ve mekteb in
şaatına sarfedilmek suretile köylülerden tahsi
lat yapıldığı halde ne mekteb \e  ne de köy ih
tiyaçlarına sart’edilmeyerek muhtarların zimmet
lerinde kaldığı ve derecatı kanuniyeye riayeten 
yüksek makamata bildirildiği halde hiç bir ne
tice elde edilmediğini ve köylülerin bu suretle 
soygunculuklardan kurtarılması için bir tahkik 
memurunun izamı ile keyfiyetin meydana çıka- 
i’ilmasını istemektedir, Encümenimizce keyfiyet 
Dahiliye vekrdetinden sorulmuş; ceva])inda va
zifelerini suiistimal ve zimmetlerine ı>ara geçir
mek suçifirı ile ittiham olunan 1932 - 1934 sene
leri muhtarı Aziz ve 1935 - 1937 seneleri muh
tarı Veli ve 1938 senesi muhtarı ?Tüseyin Şen 
hakkında mahallince yapılan tahkikat neticesin
de sözü geçen muhtarların mezkur suçları işle
medikleri sabit olarak kaza idare heyetince meni 
muhakemelerine karar verilmiş ve bu karar vilâ
yet idar(‘ heyetince tasdik olunarak katiyet kes- 
betmiş olduğu Inidirilmektedir. Tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1634 1 0 -JV- 1940

Değirmen deıv ormanlarından kalıyat yapmak 
üzere Orman müdürlüğü ile ak.(eyledikleri muka
vele mucibince bonjarının birinci ve ikinci lak- 
sitlerini vermeleriıu* rağmen yangın mevsimi o. 
dıığu için bej; ay müddetle ormana girmektei'. mc'i 
edildiklerini ve bu ormanın kış mevsiminde karla 
öHüIü olmasına ve katiyatın eylûldan evvel iknud 
edilmiş olması lâzım gelmesine binaen yazın yan
gın sebebile, kışın da kar ve fırtına sebebile isti-
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Hatice.
Hoşkadem mahallesi 
Sağhk sokak 3 nu
marada.
Bursa.

Türk vatandaşlığına 
kabul edilmesi.

fade edemiyeeekleri göz ününe alınarak mağdur 
edilmemeleri için münasib bir hal earesi bulun- 
masnıı istemektedirler. Ziraat vekâletinden alı
nan cevabda :

Müstedilerin izin kâğıdlarının hini istihsalin
de yolsuzluklar ya])ildiği hakkmdaki şikâyetin 
tahkiki için muamelelerinin emsali gibi durdurul
duğu ve tahkikat neticesinde mezkûr izin kâğıdı 
meyalıma kendi köylerinden bulunmayan şahısla
rın alındığınm sabit olmasına l)inaen bunların 
muamelesinin iptali ile diğerlerinin izin kâğıdla- 
nnın verildiği ve işlenmeğe müsaade edildiği bil
dirilmiş olmakla encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1635 10- I V - 1940

Çocuklarının Balkan harbinde Türkiyeyo g(‘l- 
diklerini, kocasının vefatı üzerine Iskeçınle kim
sesi bulunmadığından kendisi de çocuklarının 
yanına geldiğini ve vatandaşlığımıza kabulü için 
vâki müracaatının reddedildiğini vatandaşlık 
kanununun altıncı maddesi hükmüne tevfikan 
yetmiş yaşında olması ve hastalığı ve hai'ekote 
muktedir bulunmaması sebeblerinin fevkalâde ah
valden addi ile tescili için Başvekâlete vâki mü
racaatının da reddedildiğini ve verilen üç aylık 
bir mühletin hitamında Yunanistana sevk edile
cekse de orada kendi.sine bakacak bir kimsesi ol
madığını beyanla türk vatandaşlığına kabulünü 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta :
Yunan gar])î Trakyası alıalisinden olan bu ka

dının dileğinin yerine getirilmesi uygun görülme
miş ve keyfiyetin kendisine tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

Bu hâdise hakkında muamele ya])mıya Hükü
met makamatı salâhiyetli olduğundan vatandaş 
olmıyan müstedi hakkında Encümence bir karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

1636 10 - IV -1940
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2484 I Tahir Gönül.
2616 Ziraat bankası eski 

I müdürlerinden, 
i Ordu.

Tekaüd maaşı tahsisi.

566 I 
5î»3;

4G5G
'4985,

Mahmud Yıldız ve 
Ar.
İfasanoğlu.
Holani mahallesin
den.
Siird.

jMemuriyetten (jıka- 
rıldığnıdan şikâyet.

İsmail Ballı. 
Çarşıkabı Turan fo
toğrafhanesinde, 
(löztepe eski satış 
memuru.
İstanbul.

Dilek sahibi; 86 sone bilâ fasıla Ziraat ban
kasının muhtelif şuabatında memuriyet ya])arak 
son defa Ordu şubesi müdürü iken 1931 senesinde 
tekaüdiye ikramiyesi namı altında 3 500 küsur 
lira alarak ayrıea maaş tahsis edilmeksizin tekaüd 
(Hİildiğinden ve bu parayı da ticarete atılarak 
kayl)ettiği cihetle çok sıkıntılı bir vaziyete düştü
ğünden bahsile yeni yapılan Ziraat bankası teşki
lât ve tekaüd kanunununda kendisi f?ibi emektar 
mağdurlar hakkında müsaid hükümler konulma
sını veya hi(j olmazsa tekaüd maaşı tahsisile veri
len ikramiyenin ceste ceste tevkifi suretile yaşa
mak hakkı verilmesini istemektedir.

tktisad vekâletinden sorulmuş, gelen cevab, 
3202 sayılı kanunda der])iş olunan esaslar daire
sinde ical) eden muamelenin yapılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Hâdise hakkında encümence yapılacak ])ir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1637 10- IV -1940

23 sene Tuzlanın atlı takib memuru olduğu 
halde okur yazar olmadığından memuriyetinden 
(.•ıkarıldığmdan şikâyet etmektedir.

Ya])ilan tahkikatta : Okur yazar olmadığından 
ve vücudünden istifade edilemediğinden memu
riyetinden çıkarılmış ve İnhisarlar idaresi aleyhi
ne açtığı İdarî dava da reddedilmiş olduğu anla
şılmıştır.

803 sayılı Meclis kararına tevfikan yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1638 10 - IV -1940

3028 numaralı ka
nundan istifade etti
rilmesi hakkında.

Devlet memuriyetinde geçen 21 yıl 3 ay hiz
metine inhisarlar idaresinde geçen 6 yıl 11 ay 
hizmetinin de ilâvesile 3028 sayılı kanun hüküm
lerine göre tekaüd edilmesi lâzımgelirken bu hak
tan mahrum edilmiş olmakla 3028 numaralı ka
nundan istifade ettirilmesini ve tefsirini istemek
tedir.

İnhisarlar vekâletinden gelen eevabda : 3028 
numaralı kanunun birinci maddesinde bu kanu-
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

647 1 Hamza Yağmur.
Ğ78 i Yalnızçam nahiyesi- 

) ne bağlı Komik kö
yünden.
Ardahan.

Ardahanın Konuk 
köyüne yerleştirilme
leri hakkında.

nun yürüdüğü zamanda bu maddede yazılı ida
relerin daimî vazifelerinde müstahdem ve müsec- 
cel bulunan kimseler kasdedilmiş olduğuna ve bu 
kanunun meriyeti neşri tarihinden muteber ol
masına göre kanunun meriyetinden evvel 2921 sa
yılı kanunun 21 nci maddesi mucibince 31 - III  - 
1936 tarihinde sin tahdidi ile İnhisarlar idare
sinden aynlmış ve bu suretle de 3028 sayılı ka
nunun meriyetinden önce kanunî vaziyeti teay- 
yün etmiş bulunan İsmail ballının 3028 numaralı 
kanun hükmünden istifadesi mümkün görülme
miş, ve müstedinin hizmet müddetine göre 2921 
numaralı kanun hükümlerine göre tahakkuk etti- 
rilib kendisine verilmek üzere İzmir İnhisarlar 
baş müdürlüğüne gönderilen 144 lira 76 kuruş 
tazminatı da tekaüd dileğinde bulunduğundan 
bahsile almadığı bildirilmektedir.

İnhisarlar vekâletinin 23 - II - 1939 gün ve 
4467 sayılı tezkeresinde müstedinin tekaüd için 
İktısad vekâletine müracaat eylediği anlaşıl
mıştır.

İş düşünüldü : Hakkında vekâletçe tatbik 
edilen muameleye kani olmadığına göre iddiası
nı kazaî mercie müracaat suretile hallettirebile- 
ceğinden Encümenimizce yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1639 10 - IV - 1940

Posof kazası köylerinden Ardahanın Konuk 
köyüne gelerek yerleşmişlerse de Hükümetçe Di- 
gor nahiyesinin Ekrek köyüne nakledildiklerin- 
doıı şikâyetle imar ve ihya ettikleri Konuk köyüne 
yorleşıııolorine müsaade edilmesi itennıektedir 

►Sılıhîit ve İçtimaî muavenet vekûlotiniıı ceva-. 
bında ;

Konuk köyünde Hazin< ye aid arazinin darlığı 
sebebile müstodi ve arKadşlannın arzularile ve 
teahhüdnanıe vermek suretile üigor nahiyesinin 
köylerine yerleştirildikleri ve bunların yegâne şi
kâyetlerinin Digor köylerindeki arazilerin henüz 
tevzi muamelesinin ikmal edilmemesinden ve ta
pu senedlerinin verilmemesinden ve ev yapmak 
için civar ormanlardan makta gösterilmemesinden 
mütevellid olub bu dileklerinin de yerine getiril-
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‘ meşine tevessül edildiği bildirilmektedir.
* Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

7ÎI
743

Memed Hüseyinoğlu. > Türk tabiiyetine ka- 
Sinanbey mahallesi- | bıılü. 
nin Bahçe sokağında |
13 numaralı evde. |
İnegöl. I

107
113

Memed (jopuroğlu. 
Venicami mahalle
sinde. 
üry:üb.

[kinci defa l)or(; öde
meğe davet edildi
ğinden şikfıyet.

1640 10 - IV -140

Bulgaristandaki mallarını satıh pasaportla 
Türkiyeye geldiklerini ve İnegölde tevattun ile 
Türk tabiyetine kabullerini istediklerini fakat 
JIükûmet(^e bu dileklerinin reddi üzerine tekrar 
Btılgaristana avdet ettikleri takdirde aile ve kü- 
(jük çocuğunun hayatının tehlikeye maruz kala
cağından Türk tabiyetine kabulü için Meclisin 
delâletini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabta :
Vaziyeti Garbî Trakyalılar hakkmdaki vekil

ler heyeti kararına uygun bulunmayan müstedi 
ve ailesinin vatandaşlığımıza almma talebinin ka
bulüne imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
\"atandaşlığa kabul etmek salâhiyetinin Hü

kümete raci olmasnıa mebni Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1641 10 - IV -1940

1305 senehinde aldığı aşar borcunu ödeye
mediği için vaktile kendisinin ve kefillerinin 
malları satılarak Hazine hakkını istifa ettiğini 

bilâhara Aksaray Hükümet konağının yanması 
ile bu işe müteallik vesaikte yok olduğundan 
bazı garazkârlarm ihbarı ile resmî senedin kay
dı noterlikten çıkartılarak ikinci defa borç öde
mesine davet edildiğini beyan ve bu sebeble oğ
lundan aldığı yedi yüz kuruş nafaka maaşının 
dörtte birine haciz konduğundan ve bu suretle 
açlığa mahkûm kaldığından bu borçtan af edilme
sini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda: 
Müstedinin iddiaları teeyyüd etmemiş kalan 

bakiye borcunun teğmini istifası için takibat 
yapılmış, neticede mumaileyhin vaki itirazının 
icra tedkik merciince ve buradan verilen kara
rın da Temyiz mahkemesi îera ve iflâs dairesince
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4958
5306

Memed Emin Eee. 
Ziirradan.
Gördes. f

INTahkcınede tutacağı 
vokil hakkında.

Encüm en karan ve ne sebebden verildiği

red edildiğinden hakkında başkaca muamele ya
pılmasına ve kanunen affına imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Encümence 311 sayılı Meclis kararına tevfi
kan yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1642 10 - IV - 1940

Dilek salıi})i; Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 61 nci maddesinin son fıkrası mucibince 
Gördeste avukat ve dava vekili bulunmadığından 
dolayı mahkemelerde haklarının muhafazası için 
diledikleri kimseleri vekil intihab etmekte ve mah
kemelerce de kabul edilmekte iken avukatlık ka
nununun meriyeti üzerine bu gibilerin vekâlet
ten men edilmesile müdafaa haklarını kullanmak
ta müşkülâta ve Manisaya kadar gidib avukat 
tedariki de bir çok peşin para ve yol masrafı te
diye etmeği icab ettirdiğinden zarara maruz kal
dıklarından bahsile keyfiyetin tedkikını istemek
tedir.

Encümenimizce arzuhali Adliye vekâletine 
gönderilmiş, gelen 27 mart 1939 tarihli cevabta; 
1 - XII - 1938 tarihinde meriyete giren avukatlık 
kanununun 23 ncü maddesinde; kanun işlerinde 
ve hukukî meselelerde rey vermek, mahkeme ve
ya hakem veya kaza salâhiyetini haiz diğer mer
ciler huzurunda hakikî veya hükmî şahıslara 
hukukî dava, müdafaa eylemek ve bu hususla ra 
aid bütün evrakı tanzim, adlî muameleleri ve rt*s- 
mî dairelerde nizalı ve ihtilaflı işleri takih etmek 
yalnız bu kanunun hükümleri dairesinde Baroya 
kayıdlı avukatla aid olduğu yazılı olub ancak bu 
kanunun muvakkat 5 nci maddesinin son fıkra
sında adlî müzaheret bürosu bulunmayan yerler
de arzedilen 23 ncü maddenin evrak tanzimine 
ve resmî dairelerdeki işleri takibe dair olan hü
kümleri bu büronun tesisine kadar tatbik oluna- 
mıyacağı ve mevzubahs 23 ncü maddenin son- 
fıkrasmda hukuk ve ceza mahkemeleri usulü ka
nunlarında avukatlarla müdafilere teallûk eden 
hükümlerinin mahfuz olduğu tasrih kılındığı, ar
zuhalcilerle hukuk usulü muhakemeleri kanunu-
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Arzuhal verenle-1 
g 3  ; rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

j  oturdukları ^er
lu ın  61 nci m ad d es in d en  b i l is t i fa d e  d ava  vek il l iğ i  
ed en ler  lıakkında hu h ü k ü m ler  d a ires in d e  m u a 
m ele y a p ılm a sı  lâ / ım  f^eldiğinden o n a  göre  gere 
ğ in in  ifası  ile k e y f iy e t in  m ü ra ca a t ta  b u lu n a n la ra  

an la t ı lm ası  M an isa  eü m h u r iy e t  m ü d d e i  u m u m il i 
ğ in e  teb l iğ  ed ild iğ i ,  (»ördcste üç  a v u k a t  v ey a  d ava  
vekil i  b u lu n m a d ığ ın a  ve a vu k atl ık  k a n u n u n u n  
23 n eü  m a d d es in in  son  f ıkrası ile hukuk u su lü  

m uh ak em eler i k a n u n u n u n  avu k atlara  taa llû k  
ed en  hü k ü m ler iın n  m a h fu z  tu t u ld u ğ u n a  n azaran  
m evzu b ah s 61 n ’̂i m a d d en in  son  f ık ra s ın d a n  b i l 
i s t i fad e  vekil m a r ife t i le  d ava lar ın ı takib  e tt irm ek  
i s t iyen  m ü s le d i  g ib i ler  ta r a f ın d a n  tevkil o lu n acak  
k im seler in  v ek â le tn a m ele r in in  kabı lü n d e  y a p ı la n  
te b l iğ  veçh ile  m u am ele  i f a  ed ile c eğ in in  ta b i î  b u 
lu n d u ğ u  ve bu  h u su sta  başka y a p ılaca k  b îr  iş g ö 
rü lem ed iğ i  bildirilm ektedii-.

M ü sted în in  b u lu n d u ğ u  m ah a ld e  y a n l ı ş  olarak  
tat])ik ed ilen  k a n u n  h ü k m ü n ü n  A d l îy e  vekâhît in in  
teb l iğ i le  tashih  ed ilm iş  o lm asın a  bina(‘n y a p ı la 

cak m u am ele  k a lm a d ığ ın a  karar  verild i .

Karar No. Karar tarihi

719
'687"

M em ed Ç akm akçıoğ-  

lu.
K abiller  m a h a l le s in 
de.
p]ski orm an m esaha  
m em uru.
Gerede.

T a s f iy e s in in  refedil-  
m esin e  ra ğ m en  m e
m u r iy e te  iade e d i l 
m ed iğ i  hakkında.

1643 10 - IV -1940

On senelik orman mesaha memura olduğu 
halde sebebsiz olarak verilen tasfiye kararından 
dolayı Orman umum müdürlüğü aleyhine Dev
let şûrasına açtığı dava neticesinde tasfiye ka
rarının refine karar verilmiş- isede memuriyeti
ne iade edilmediğinden ve açık maaşlarının ve
rilmediğinden bahsile icabatı kanunîyenin yeri
ne getirilmesinin teğminini istemektedir.

Ziraat vekâletinden alman cevabda: 
Mumaileyhin Behisni kazası orman mesaha 

memurluğuna tayin edildiği bildirilmiştir.
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1644 10 - IV - 1940
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! Arzuhal verenle- 
® I rin adı, sam  ve 

oturdukları yere 55

2374

^2257

' Arzuhal h u lâ sa s ı, Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

P’utin Yeğin.
Sıhhiye caddesi Nu
rettin Baki apartı- 
nıanı No. 3 de. 
\'enişehir.
Ankara.

3028 sayılı kanuna 
f4'üre tazminat veril
mesi.

Dilek sahibi Patin Yeğin; Mülkiye mektebin
den çıktıktan sonra on sene kadar sefaret kâtib- 
liklerinde ve konsolosluklarda ve müteakiben 
istifa ederek Tütün inhisarı vazifelerinde bulun
duğunu ve yaşı 60 şı bulunca 2921 sayılı kanu
na ^öre işine nihayet verildiğini ve 3028 numa
ralı kanuna ^öre hizmetlerine nıukabil istemiş 
olduğu ikramiyeyi vermediği için Devlet şû
rasına müracaat ettiğini ve bu ikramiye için 
Yüksek Meclise bir şikâyeti olmadığını ancak 
Hâriciyedeki hizmetleri için müsbet veya menfi 
hiç bir cevab alamadığını ve ihtiyar yaşında ka
nunun kendisine bahşeylediği hakkın muallâkta 
bırakıldığını söyliyerek Devlet memuriyetlerinde 
fîccen maaşlı hizmetlerine mukabil 3028 sayılı 
kanuna f?öre tazminat verilmesini istemektedir.

Encümenimizce keyfiyet tnbisarlar vekâle
tinden sorulmuş gelen 21 - I - 1937 tarihli ce- 
vabda; 3028 sayılı kanun, 3 ncü maddesindeki 
hükme }?öre neşri tarihinde meriyete geçtiği 
ve bu tarihte Tnhisarlar umum müdürlüğü ile 
Devlet demiryollarında müseccel ve daimî vazi
fe görenlerin tekaüdiük haklarının ne yolda tas
fiye edileceği hükümlerini taşımakta olduğu ve 
arzuhal sahibinin bu kanunun meriyetinden ev
vel ve 2921 sayılı kanunun 21 nci maddesi hük
münce (60) yaşını doldurduğu için 31 - III  - 
1936 tarihinde hizmetine nihayet verildiğim ve 
bu suretle kanunî vaziyeti taayyün etmiş oldu
ğundan 3028 sayılı kanun hükümlerinden istifa
desine imkân gömlmediği ve adı geçen 2921 
sayılı kanun gereğince verilen tazminattan kesi
len borç karşılığı için Devlet şûrasına müracaat 
ettiğinden bu kısım hakkında şikâyeti olmadığı
nı ifade ettiğine nazaran Devlet şıırasından çı
kacak hüküm dairesinde muamele yapılacağı ta
biî bulunduğu bildirilmektedir.

3028 sayılı kanuna temas eden vekâletin ce
vabına kani olunmadığı surette müstedinin İdarî 
dava yoluna müracaat edebileceğinden Encü
mence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1645 10 - IV - 1940
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o
iz;

144
151

j Arzuhal verenle- 
I  rin adı, sanı ve 
i  oturdukbırı je r  
I Ali Gül.
! Bir^i nahivt'si Kuru-
I

i  cuova köyünden.
Od em is.

45!)7
4917

Arzuhal h u lâ sa s ı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Köy ihtij'ar heyeti
nin kanunsuz nuuı- 
melâtınnı teftişi.

I

737 I 
769 '

Kâzım Köse, 
tsaoğlu.
Dağkara köyünden, 
(îerede.

Ankara ve3̂ a Zon- 
ı>:ulda«a nakledilnu'si.

Nazıma
Yenice
Alımed
Bakırcı
rada.
Bursa.

^̂ e Fatnuı. 
Vnı-darlı. 

Aziz sokak 
Ali 3 numa-

Haklarının verilen'k 
ına^(luriy('1t(‘n vika
yeleri.

Köy ihtiyar heyetinin kanunsuz l)azı muame
lâtta bulunduğundan şikâyetle muamelât ve ic- 
raatm teftiş edilmesini istemektedir,

Yapılnau tedkikatta; ihtiyar heyetinin köy 
idaresinde bulundukları zamanlarda köy hasıl- 
latnıı zimmetlerine fçeçirdikleri ve vazifelerinde 
ihmal <>:österdiklerinden C. müddeiumumiliğine 
tevdi edildikleri anlaşılmış olmakla encümence 
tayini muameleye mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1646 10 - IV -1940

Seyidhan meselesinden dolayı nakledilmiş ve 
müstahsil oluncaya kadar bütün ihtiyaçlarının 
teğmini emrolunmuş ise de kendisine bakılma
dığı ve jrayri kabili zer arazi verildiği için An
kara veya Zon^uldağa naklini istemektedir.

Yapılan tahk ika tta :
Müstedinin bulunduğu yerden ayrılmak }>ay- 

]-etile teşebbüsatta bulunduğu ve iddialarının 
hakikate tevafuk etmediği anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1647 10- I V -1940

Dilek sahihleri Nazıma ve Fatma; Yenice Var- 
dar mübadillerinden olub tapu senedi ile tevsik 
ettikleri metruk emvallerine mukabil İstanbul 
tefviz komisyonunca 12 şubat 1936 tarih ve 33 
numaralı kararla % 50 ve % 40 üzerinden 969 
lira istihkakları tesbit edilmiş ve bir evde iki bu
çuk odalık bir hisse ile bir de eczane verilmiş ve
o vakitki usule tevfikan tasdik için Dahiliye ve
kâletine gönderilen bu karara karşı Dahiliye ve
kâletinin 27 - IX - 1937 tarih ve (350 - 35801) 
numaralı tahriratında (mukadder kıymetin tasfi
yedeki kıymetini geçmiyeceği işaret olunarak ye
niden tedkiki ile haddi makule ircaı) mutaleası 
ile evrak iade edilmiş ve bunun üzerine yeniden 
yapılan takdiri kıymet esnasında verilen ev hisse
sinin kıymeti tezyid edilerek metrukât - 
larına mukabil sadece bir evin sekizde
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Arzuhal verefrte- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

ATBühal «hulâsası Bnoümenrkaran ve ne sebebden v er il^ g i

381
403

Memed Arı.
Terzi.
Mudurnu.

I Ticaret odasınca ka- 
I yid ve tescil harcı 
i istenildiği 'hakkmda.

üç hissesi yani 2,5 odalık bir yer verile
rek mutunelenin ikmal edildiği ve eczaha- 
nenin de hilafı kanun geri alındığı ve Devlet şû- 
rasma vaki müracaatları müruru müddet nöktai 
nazarından dikkate alınmadığından haklarmm 
verilerek mağduriyetten vikayelerini istemekte
dirler. Sıhhat vekâletinden alınan cevabda; Fat
ma ve Nazımanın dileklerinde iddia ettikleri iki 
cv hissesi ile eczahane meselesi hakkında İstanbul 
vilâyeti ile yapılan muhabere ve tedkikat netice
sinde bu iki kadına îstanbulda Hüseyinçelebi ma
hallesinde Emin Kemali sokağında 14 - II sayılı 
iki evin 3/8 hissesi istihkaklarına makabil teffiz 
edildiği ve Dahiliye vekâletinin işarına atfen is
tihkakları üzerinde yapılan tadilât dolayısi ile 
kendilerine daha evvel teffiz olunan Samatyada- 
ki eczanenin istirdadı ile yalnız evlerde olan his
seleri ipka edilmek suretile teffiz muamelesinin 
ikmal ve intaç olunduğu ve eczanenin hilâfı ka
nun istirdad edildiğini ileri sürerek Şûrayı dev
lete müracaatla vilâyet aleyhinde açtıkları idari 
davaya ise Şûrayi devlet ikinci deavi dairesince 
(davacıların iddia ettikleri eczahane) hakkmdaki 
istirdad karan 1936 yılında verilmiş olmakla be
raber 1935 yılında ikame ettikleri davanın 23 - 
V -1935 tarihli cevab lâyihasında iddialarım yal
nız eve inhisar ettirmiş olmaları ve bu kere ayni 
eczahanenin verilmesi yolundaki dava arzuhalleri
nin de 8 temmuz 1937 tarihli bulunması sebebile 
Şûrayi devlet kanununun 25 nci maddesi muci
bince davanın müruru müddet noktasından 30 - 
III - 1938 tikinde karar verildiğini ve bu va
ziyet karşısında üzerinde kanunen hiç bir h^- 
lan kalmamış olan eczafatmemn dilek s&hiblerine 
verilmesine imkân bulunmadığı bildirümiştir.

İş düşünüldü : Varid olmayan dileğin reddine 
karar verildi.

E[arar No. Karar tarihi

1648 10 - IV - 1940

Senmayesiz ve sayile geçinen bir esnaf olması
na rağmen ticaret odasından kendisinden kayid 
ve tescil harcı istenildiğinden ve kaza kaymaka
mına vaki şikâyetine m-üsbet veya menfi bîr cevab 
verilmediğinden himaye edilmesini istemektedir.
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I
Arzuhal verenİe- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal
'v i; ^

hulâsası

890
928'

Ali Ömer. 
Durmuşoğlu. 
Cezaevinde malıkûm. 
Gazianteb.

Kaçakçılık suçundan 
dolayı mahkûm edil
diği para cezasının 
haksız olarak hapse 
tahvil edildiği hak
kında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ticaret vekâletinden alınan cevabda :
Ticaret odaları kanununda musarrah olduğa 

üzere odalara kimlerin kaydedilmesi lâzımgelece- 
ği odalar meclisine aid bulunduğundan ve 1936 
da odaya kaydedilen müstedinin eski senelere aid 
kaydiyeyi vermemesi sebebile oda meclisince ve
rilen karar üzerine borcunun icraeıı tahsiline te
vessül edilmiş bulunduğundan ve kaymakamlığa 
verdiği arzuhalde sınıfının oda meclisince dör
düncü sınıftan beşinci sınıfa tenezzülü taleb edil
miş ve ba-şkaca bir müracaati sebk bulunmadığın
dan bahsedilmektedir.

tş düşünüldü : IMüstedi hakkında yapılan mu
amelede kanunsuzluk olmadığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1649 10- IV -1940

Bir kaçakçılık suçundan haps ve para ceza
larına mahkûm edildiğini, evvelce hapse tahvil 
edilen para cezası mahkûmlarının bir sene hapsile 
iktifa edildiği halde bilâhare bu gibi para cezası 
'mahkûımlarınm üç sene hapisle mahkûm edilme
sinin adalete münafi olduğundan kanunun tadi
lini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1650 10 - IV -1940

4878 Ahmed Doğru. 
Abadiye köyü öğret
menlerinden emekli. 
Akbıyık köyünde. 
Yenişehir.

Hakkının korunması. Millî mücadelenin en hararetli günlerinde ih
tiyat zabiti ve hakikî bir vatan çocuğu gibi bü
tün cebhelerde millî vazifesini ifadan ve millî 
mücadelenin tahakkukundan sonra mesleği olan 
öğretmenlikte ve iktidarı dahilinde feragatle çalış
tığı halde son defa baştan aşağı şahsî hislere da
yanan muameleye maruz kaldığından hakkının 
korunmasını istemektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda : 
Yarhisar nahiyesi Abadiye köyü eski öğret

meni Ahmed Doğru, meslekte aczi üç teftiş ra- 
porile tesbit edildiği için vekâlet inzibat komis
yonunun 23 - VII - 1937 tarih ve 64 numaralı
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i
Arzuhal verenlç- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

612
641

Ali Fııad Belgin.
( încvi ) İnhisarlar 
memuru 3070 numa
ralı.
Cihanbeyli.

Millî mücadeledeki 
hizmet müddetinin 
tekaüd hesabında bir 
misli olarak nazara 
alınması.

106
112

Asaf Küçtttornn. 
Hüseyinoğlu.
Eski Malij’c tahsil 
darı.
Cezaevinde.
Niğde.

Hakkında verilen 
lıükümde adlî hata 
olduğundan cezasının 
tenzili.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kararile mecburî tekaüde sevkedlldiği ve hiz
met müddetine göre 988 lira ikramiye tahakkuk 
ettirilerek ilişiğinin kesildiği bildirilmektedir.

Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol* 
madiği surette İdarî kaza yolile hakkını taıdb 
edebileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1651 10- I V -1940

Millî mücadelede bulunan bilumum askerî 
ve mülkî memurlara bir mükâfat olarak hizmet 
senelerine bir misli fazla olarak hesab ile teka- 
üdlüklerine eklenmesi usulü kabul olunduğu hal
de evvelce Maliye vekâletine bağlı tütün inhi
sarı idarei muvakkatesinde çalışan bu haktan is
tifade ettirilen memurların da mağdur edilme
mesini istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alınan ee- 
vabda ;

Yeni bir kanun mevzuu olarak dileğin nazara 
alındığı bildirilmektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1652 10 - IV -1940

İhtilas suçu ile yedi buçuk seneye ve mü- 
ebbeden memuriyetten mahrumiyete dair veri
len hükmün Temyiz mahkemesince de tasdik 
edildiğini ve fakat ceza hükmünün en ağır bir 
maddesinin garezle hakkında tatbik edildiğini 
beyanla bu cezadan yirmi ayının tenzilini iste
mektedir.

Adliye vekâletinden alman cevabda:
Yapılan tedkikatta adlî bir hata olmadığı bil

dirilmektedir.
311 sayılı Meclis karanna tevfikan en son 

tedkik merciinden tasdik edilmek suretile kat- 
ğiyet kesbeden bir hükmün encümence tadiline 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1653 10-IV-194Q
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804
839
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Arzuhal verenle
rin. adı,, sajıı, ve 
oturduklan yer 
H^san ve Haindi. 
Hüseyinoğlu. 
Ferhe^nk köyünden.

Arzuhal hulfts^ı^ı i Bncüroen karajı ve ne sebebden verildiği

K(iy nıuhtîH’ se<;iıni 
hakkında.

Ömer Talu. 
Mahkeme başkâtil) 
muavini.
Kırşehir.

Yaptırılacak köy mektebinin ])arasînı muh
tarın ihtihis etmesi sehehile lüzumu muhake
mesine karar verildiği halde tekrar muhtarlığa 
serilmesinden şikâyet etmekte ve yapılan inti- 
luıhın feshini istemektedir.

Ya])i]an tedkikatta se '̂imde kaıuuısuzluk ol
mamakla })eraher muhtarın köyünün itimadını 
kaybettiğini anlaması üzerine kendiliğinden is
tifa ettiği ve ihtilası sebebile de (*vrakmnı Cüm- 
huriyet Müddeiumumiliğine tevdi kılındığı an
laşılmakla encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1654 10- l y  . 1940

Arsasının belediyece 
kanuna aykırı şekil
de istimlâk edildi
ğinden şikâyet.

İstimlâk kanunu hükümlerine muhalif ola
rak belediyece dükkân arsasının zaptedildiğin- 
den, bedelinin itası ve dört senelik zararının taz
minini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevabda; 
lîahsedilen ve imar, plânı mucibince istimlâ

kine zaruret hâsıl olan arsanın istimlâk işinin 
mahkemeye intikal etmiş bulunduğu ve zarar ve 
ziyan talebi üzerine evvelce yapılmış olan evrakı 
tahkikiyenin de Devlet şûrasına tevdi edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Kazaî mercilere mevdu mesail eneümenimiz- 
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

Hüjşçyin Kutlay. 
İbrahimoğlu» 
tsmetpaşft mahalle
sinde mukim Kars 
muhacimlerinden, 
Bilşçik.

EJv ve ara^îi verUuâ T 
si ve, ticaret yap^n#ık,, 
üzere civar vilâyet-, 
lere gitmesine, müsa
ade, edijmesi.

1655 10- I V - 1940

2510 sayılı kanuna tevfikan nakledildiği 
Bilecikte kendisine ziraat için arazi ve edevat 
verilmiş ise de esasen şehirli olduğundan ̂ ticaret 
yapmak üzere bir mikdar sermaye verilmesini 
ve berayi ticaret civar vilâyetlere gitmesine 
müsaade olunmasını ve ikamete elverişli bir ev 
tahsis kılınmasını istemektedir.

Yapılan tahkikatta; müstediye kanun daire
sinde yardım yapıldığı ve arazi teffiz kılındığı 
anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1656 10- IV -1940
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Arzuhal verenle- 
' rin adıv sam ve 
oturduklan^er 

4846 -| -Rai»̂ ıtt4 Ozanan* 
5184^' Kski, - Kütahya- 4x̂1 e- 

i diye muhasibi.
; Deviet demiryolları 
I Eskişehir yol atelye- 
I sinde.

Kskişehir.

Arzifhal hulâsası-

Tahsil edilmek iste
nilen paranın affi.

2000 '

1891
Ayşe.
32 nni alay mülâziın- 
liginden mütekaid 
ölü Akil karısı. 
Stadyom sokağında. 
Pendik:
İstanbul.

Ü '̂er aylıkhırının TO- 
rilnıesi; •

Encümen ktaum  ve ne aebebden^yerildiğ^

Belediye rüsuin tnetntirlanndan Tevfikin ma
aşının kesilmesi icab eden kefalet aidatından 
sehven noksan kesilmiş olan mebaliğ kendisinden 
tahsil edilmektedir. Bu paranın af edilmesi is
tenmektedir.

Yapılan tahkikatta; Bu hususta sandık idare 
heyetince ittihaz olunan ve aleyhe İdarî kaza yo
luna gidilmemesi suretile kesbi katiyet eden ka
ramı tatbikinin zarurî bulunduğu anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. - Karar tarihi

1657 10 - IV - ı m

Kocasının vefatile kendisine ve çocuklarına 
bağlanan eytam maaşının 300 zer kuruştan aşa
ğı olması dolayisile 20 - II - 1934 tarihinde on 
senelikleri verilmek suretile alâkalarının kesil
diğini ve 205 sayılı tefsir kararında 300 kuruş 
veya daha aşağı maaş alan tekaüd ve yetimleri
nin tasfiyeye tâbi on senelik maaşlarının hesa
bında muamele hesabile tasfiye tarihine kadar 
teraküm edecek mikdarın dahil olduğu ve bunla
rın ayrıca verileceği yazılı olduğu halde on se
nelik maaşlarının tediyesinde tediye gününe ka
dar almış oldukları aylıkların mahsub edilmek 
suretile tefsir kararma aykırı olduğundan on 
seneliklerden mahsub edilen üçer aylıklarmm 
kendilerine verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Onar senelik maaşlarmdan mahsub olunan 

para üçer aylık olarak tediye edilen yetim ay
lığı olmayıb kendilerine aylık bağlanıncaya ka
dar 1683 sayılı tekaüd kanununun 63 ncü 
maddesi * mucibince bağlanacak- aylıklarından 
mahsub yapılmak üzere verilmiş plan avans ma
aşı olduğu anlaşıldığı f ve 1683 numaralı < tekaüd 
kanunun 63 ncü maddesinde tekaüde sevk veya 
irca edilenlerle muvazzaf veya tekaüd iken vefat 
edenlerin yetimlerine resmî sened verilinceye 
kadar mensub oldukları vekâletin işan üzerine 
maaşları mâliyece mahsubu icra küınmak şartile 
mahallî malsandıklannca aşağıda gösterilen nis- 
betler dairesinde peşinen tesviye olunur - diye 
yazılı olmasına göre onar seneliklerinin tediye-
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245 I Mustafa Seçilmiş. 
258 I I^ava vekili .

! Koçhisar.

Münhal olan Hazine 
avukatlığına ta.vin 
edilmediğinden şikâ- 

*yet.

496
52Ö

Haşan Selgin ve Şir
van Şaşmaz.
Menteşe köyünden. 
Boğazlıyan.

sinde kendilerine aylık bağlanıncaya kadar ve
rilmiş olan avans maaşın mahsubunda kanun
suzluk olmadığı bildirilmektedir.

Vekâletinin kanunî cevabına kani olunmadı
ğı surette kazaî mercilere müracaa tedilebilece- 
ğinden tayini muameleye miihal olmadığma ka
rar yerildi

Karar No. Karar tarihi

1658 10 - IV - 1940

Münhal olan Hazine avukatlığına tayini iyin 
Maliye vekâletinin tensibile icab eden vesaikin 
usulen iı*sali sırasında, vaktile serbest iırkaya 
intisabı sebebile l’işe dahil olduğundan bahsüe ta
yinine; kaymakam ve valinin mâni olduğundan 
şikâyet edilmekte ve medenî haklarının sebebsiz 
ve kanunsuz olarak tahdidine cüret edenler hak
kında muamele yapılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabta: 
]\lüstedinin kanunen bir takibe maruz olma

dığından ve memuriyete tayinine mâni bir hali 
bulunmadığından ve bu cihetm kendisine tebliğ 
kılındığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Hakkı olan bir memuıiyet ve vazifeye tayini

ne kanunî bir mâni olmayan müstedi hakkında 
haksız bir fiil ve muamele yapanlar hakkında ka
nun yollarına müracaat edilebileceğinden Encü
mence tayini munıneleye mahal oimndığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1659 10 - İV -1940

Kmlâki milliyeden 
aldıkları gayrimen- 
kuUerin 
hakkında.

p]mlâki milliyeden borçlanma sııretile aldık
ları tarlaların taksitlerinin vaktinde tahakkuk et- 

taksitleri tirilmenıesi sebebile bunların toptan tahsiline te- 
j şebbüs edildiğinden bahsile l)irikmiş olan bu tak- 
! sitleri mahsulün idrakine kadar üç ay müddetle 

tecilini istemektedirler, 
j Maliye vekâletinden alınan cevabta:
I îskân idaresince tevzi edilen arazinin tevzi 
i  defteri ve borçlanma senedleri vaktinde mâliyeye
I verilmemesinden dolayı talîsitlerinin tahakkuk et- 
i tirilmediği ve bilâhare defter ve senedlerin veril-
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806
‘84T

Memed Ali Refik ve 
kardeşleri.
Aksakof caddesi 32 
numarada.
Sofya.
Bulgaristan.

902
?42

Ali Rıza Saycı. 
Lâdik (»ski orman 
Mesaha memuru. 

Odun pazarmda Bağ- 
dad caddesinde 167 
numaralı evde. 
Samsun.

Tasfiye* ktıı-armm 
kaldırılniîîsınn rağ
men memuriyet ve
rilmediğinden şikil- 
yet.

mesi üzerine tevzi tarihine nazaran birikmiş tak
sitlerin toptan tahakkuk ettirilerek tahsilata ve
rildiği anlaşılmakla kendi sunu taksirlerinden mü- 
tevellid olmayarak biriktirihuiş olan bu taksit borç
ları hakkında takil)at yapılmayarak bunların 
raüteakib taksitlere zammedilmek suretile tahsili 
muvafık görülmüş ve keyfiyetin bu şekilde aid 
oWuğu defterdarlığa tebliğ edildiği bildirilmiştir.

Dilekleri isaf edilmekle Encümence muamele 
tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1660 10- I V -1940

Türk vatandaşlığına 
kabul edilerek Tür- 
kiyeye avdetlerine 
müsaade edilmesi.

Sa’krt hanedan damadlarından Refikin ço- 
cuklarf olub validelerinin vofatile bu aile ile 
hi(; bir münasebet ve alâkaları kalmadığından 
l)a))alarîle iliîrlikto Türkiyoyo avdetlerine müsa
ade olu omasını istemektedirler.

Dalıi lîjie vekâletinden alınan cevabda:
431 ssıjalı kanunun şümulü dahilinde bulu

nan bu s lifle hakkında yai)ilacak muamele olına- 
dığr bildi raîmektedir.

Encün uence tayini muameleye mahal olma
dığına kai *ar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
 ̂ <• ' ------------------------------------

1661 10- I V -1940

tki sene , mukaddem Orman umum müdürlü
ğünce tasf îyeye tâbi tutulmuş ise de bu mua
mele aley] ûne Devlet şûrasında dava ikame et
tiğini ve reticede tasfiye kararının refine ka
rar aldığı lir buna rağmen müdüriyeti umumi- 
yeden mc iiiıuriyet talebinde bulunduğu halde 
verilmedi.' ^nden şikâyet eylemektedir.

Ziraat / vekâletinden alınan cevabda her ne 
kadar m’ an\ aileyh hakkında müttehaz tasfiye ka- 
raramın re l ine Devlet şûrasınca karar verilmiş 
ise de vekâlt t̂çe bu karar aleyhine tashihi ka
rar tr Jebinde bulunulduğu ve taleb hakkmda he- 

karar çıkmamış olmasma binaen müs- 
ted jnin bir met nuriyete tayin edilememiş oldu-

4 bildirilmektet 
tcabı düşünül İÜ:

' Devlet şûrasjt ckararma intizar edildiğinden
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oturdukları yer
1 enrnimence yajulacak mnaınelc olmadığına karâr
i verildi.

Karar No. Karar tarihi

587 I
m

TİH
770

Hinin Edis 
Karantina 
sokak No. 
İzmir.

Halehli
27.

Emin Âli Çavlı. 
Haydarpaşa lisosi ta
rih öğretmeni, 
liâleli Hava kunımıı 
apartımanları dör- 
düneü daire No. 37 
de.
İstanbul.

1662 10 - IV -1940

Müruru zamana uğ- 
lamrş verg:i ))üreun- 
dan dolayı hakkında 
takibat yapıldığın
dan şikâyet.

1929 - 1931 senelerine a id kazanç verffisinin 
müruru zamana uğramasına rağmen evinin hae- 
zile satılığa çıkarılmasından şikâyet etmektedir, 

tera kılınan tedkikatta:
Mumaileyhin bu veryi boreuna mukabil her 

ne ka»lar mutaKarrıf bulunduğu fçayrimenkul 
kaydine haciz vazedilmiş ise de kaydin tarihine 
nazaran verfrinin müruru zamana uğradığı anla
şılmış olmasına binaen terkinile haczin kaldırd- 
dığı anlaşılmakla encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. 'Karar tarihi

1663 10- IV -1940

Istunbuida yai)ilacak 
Adliye sarayı hak
kında.

Istanbulun her tarafında bir çok boş arsa
lar varken Türk tarih ve mimarî eserleri arasın
da eşi kîilmamış bulunan Sultan Ahmeddeki 
İbrahimpaşa sarayının yıkılarak yerine Adliye 
sarayı ya])ilmasnıııı doğru olmadığı ve bunun 
bir facia olacağı kaydedilerek lâzım Efelen te
şebbüsün ya])ilması istenmektedir.

Maarif vekâletinden alınan cevabda:
Prost tarafından hazırlanan İstanbul imar 

pirmının aynen tatbiki Hükümetçe takarrür etti
ği ve İbrahimpaşa JMirayının bulunduğu sahanın 
da afjilarak yerine Adliye binası yaptırılması 
zarureti hâsıl olduğu bildirilmektedir.

Hâdise hakkında encümence tayini muame
leye mahal olmadığına ve evrakın bıfîsına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1664 10 - IV -1940

4590 | .Hfikkii Alev. j ^Müruru, zajnuua 'iğ*
^908,. Hususî ,muhasebe i rayan jstijijâk ver^i- 

j. merkez tahsüdarı. sinin kanuniyiz .ola- 
I Nallıhan. , rak, niaaşmt^arı tev

kif .̂‘|lildiği;ıden şi* 
,kâyct.

1926 senesinde işlettiği pasta salonunda na
mına tarhedilen istihlâk vergisinin bir kısmının 
pul ilsakı ve diğer bir kısmının da haciz yolile 
tahsil edildiği halde bu kere pul ilsakı suretile 
tesviye ettiği kısmın tekrar tahsiline teşebbüs 
edildiğinden ve böyle bir borcu olsa bile takib-
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sizlik sebebile mururu zamana uğramış olduğun
dan bahsile mağduriyetten kurtarılmasını iste
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
737 ve 924 sayılı kanunlar mueil)inee müstedi- 

nin istihlâk pulundan ve maktu istihlâk verj^isiıı-, 
den 508 lira 30 kuruş borcu bulunduğu vc l)unuıı 
398 lira 54 kuruşu haczedilen eşya satışı suretil<î 
tahsil edilmiş ise de geride 109 lira 76 kuruş 
borcu kaldığı ve adı ge(jen kanunlarda nıüıuru 
zaman hakkında ahkâm mevcud olmadığı gibi 
2656 sayılı kanunun neşri tarihine nazaran da 
hâdisede müruru zaman vaki olmadığından tat
bik edilen muamelede kanunsuzluk görülmediği 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Mâliyenin tatbik ettiği muameleye kani ol

madığına göre müstedinin kazaî tarikle iddiasını 
tevsik ettirmeyi iktiza edib Encümence hâdise 
hakkında karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2680

2818'

1665 10 - IV - 1940

Cihadiye ve diğer 
köyler ihtiyar he
yetleri.
(lölköy.
Ordu.

(!()Ik()y kaza morke- 
ziniıı (lorgenlepeye 
ııaklfdilnıemo.si.

Gölköy kaza merkezinin Gergentepe nam 
mevkie nakledilmesi hakkında Meclisi umumisin- 
ce ittihaz edilen kararın mahallî ihtiyaçlara te
vafuk etmediği gibi bu hususun bir heyeti fenni
ye marifetile de tedkik edilmediğinden kaza mer
kezinin Gölköyde bırakılması istenmektedir.

Yapılan tedkikatta kaza merkezinin eski ye
rinde' kalmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.  ̂

Karar No. Karar tarihi

1666 10 - IV - 1940

4728
5059

Behçet Okan. 
Üniversite Edebiyat 
fakültesi 853 numa
ralı.
İstanbul.

Ka^'dinin
mesi.

yonilen- Üniversite Eedeljiyat fakültesi ikinci sınıf 
talel)esinden iken dil imtihanlarında muvaffak 
olamadığından dolayı kaydi terkin edildiğinden 
bahsile mağdur kaldığını ve Avrupa üniversi
telerinin hiç birisinde mevcud olmayan bu tah- 
did şekilleri Avrupa Üniversiteleri ayarına çı
karılmak istenilen Üniversitemizde neden mev
cud olduğunu ileri sürerek Fakülteye tekrar
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3422
■3594

Refik Hıfzı Büyük- 
aslan.
Boyacı köyünde Teb- 
dileskisi sokağında. 
No. 10 da.
İstanbul.

Salına vergisinin ce
za ile birlikte tahsi
linden şikâyet.

580
607

Rıza Yağcı.
Abdullah oğlu.
Elâzığ muhacirlerin
den.
Fenari mahallesinde. 
Karaman.

Seri)iştirilıneğe tâbi 
tutulduğundan iaşe 
ve mahrukat parası 
verilmesi.

devanı hakkının verilmesini istemektedir.
Maarif vekâletinin cevabında; dilekçe sahi

binin 1936 - 1937 ve 1937 - 1938 yıllarında ya
bancı dil metin tercümesinde ve esas disiblin 
olan dil ve edebiyat dersinde kazanamıyarak l)ir 
sınıfta iki yıl üstüste kaldığından talebe tali
matnamesinin 12 nci maddesine tevfikan kay- 
dinin silindiği bildirilmektedir.

Hakkında kanuna muhalif bir muamele tat
bik edilmediğini ve esasen mevcud sistemin de
ğiştirilmesi 3'olunda bir iddia ileri sürülmesine 
mebni dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1667 10 - IV -1940

Kırklareline tabî Midyede bir balık dalyanı 
olub senede bir buçuk ay burada adamlarına iş 
gördürmek suretile mahdud alâkasına rağmen 
kendisine salma vergisi tarhettiklerinden ve bu
nu da ceza ile birlikte tahsil eylediklerinden şi
kâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta : Bu mahalledeki emlâk 
ve araziye sahih ve 40 000 lira değerinde dalya
na malik olub köy kanununa tevfikan kendisi
nce tarhedilen ve rızaen vermediği için cezasile 
birlikte tahsil edilen salmadan muaf tutulamr- 
yacağı Dahiliye vekâletinden bildirilmiştir.

Bu hususta kanuna muhalif bir muameleden 
dolayı İdarî kaza yoluna müracaat edebilece
ğinden encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1668 10- I V -1940

Elâzığdaki Ermenakın Gargara köyüne nak
ledilmiş ve çocuklarının tahsilinin teğmini için 
vaki ınüracaati üzerine buradan da Karamana 
naklolunmuş ise de aylardanberi kendine bir şey 
verilmediğinden kanunen verilmesi lâzımgelen 
hakların verilmesini istemektedir.

Sıhhat vekâletinden alman cevabda:
Tunceli halkından olan bu şahsın kepdi pa- 

rasile Karaman kaza merkezine geldiği ve Jtendi- 
sine 20 - X - 1938 tarihinden 22 - III - 1939 tari
hine kadar nakdî iaşe yardımı yapıldığı, ve hali
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583
61Ö'

853
~8^

Emin özümutlu ve 
Ar.
Çiftçi Mustafaoğlu. 
Kasab Bekir mahal
lesinde 16 numaralı 
evde.
Adana.

Hâzineden taksitle 
aldıkları tarlaların 
taksit bedelleri luık- 
krnda.

Ahmed Dobur. 
örencik nahiye mer
kezinde.
Emet.

Kaçakçılık suçundan | 
para cezasına mah
kûm edildiğinden, 
affi.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

vaktinin yerinde okhığu ve Karamanda bir seb
zeci (lükkânT açmak suretile hayatım kazandığı 
cihetle başka yardım yapılmadığı anlaşılmıştır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No, Karar tarihi

1669 10- IV -1940

Hâzineden taksitle aldıkları {çayrimenkulleri 
çok yüksek fiatla aldıklarını ve hini iştirakdeki 
kîizançhirile bu «ünkü İktisadî durumları arasuı- 
da büyük farklar olduğundan her ne kadar tak
sit müddeti uzatılmış ise de yine,borçlarını öde- 
nu'kten Aciz bulunduklarından buna çare bulun
masını istemektedir.

Yapılan tedkikatta:
3524 sayılı kanun ile Hfizineden mal satın 

alanların borçlan 15 senelik taksite bağlandı
ğından ve bundan başka Hazine alacaklarının 
at Tine veya tenziline kanun hükümleri müsaid 
olmadığından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1670 10 - IV -1940

Kaçakçılık suçundar. 500 lira para cezasına 
mahkûm edildiğini, fakat fakir olduğu için bu 
parayı ödeyemediğinden ha])se çevrilerek hapse- 
dileceğini ve tarlada maiısulü kalacağından affe
dilmesini istemektedir.

Müstedi hakkındaki hüküm Temyizce tasdik 
edilmek suretile katiyet kesbettiğinden Encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar vc 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4718 j Selim önen ve Ar. | Hükümet konağı 
^ 4 7  ! Midyat. I  hakkında.

1671 10 - IV -1940

Hükümet konağının Ertel köyünde inşa edil- 
meyib Midyat merkezinde yapılmasını temenni 
etmektedir.

Bu mevzu üzerinde Encümence bir karar itti
hazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1672 10- I V -1940
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llasanpa^a ınalıalU*- 
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Tasarruf hakların
dan istifade otüril- 
luodiğindcn ^ikAyot.

Yansı l)a})asmdan kendisine ınüntekil diğer 
yaiMsı da Maliye liazinesine aid nra/ilerini filen 
tasai'ruf etmesine rağmen deftardarın keyfî ve 
iıissî İıareketiJe hisselerindeki tasarruf hakların
dan kanun dairesinde istifade eti irilmediğindi n 
şikâyet etmektedir,

Mali^ni vekâletinin cevabında :
İddia edilen hisselerin de mütegayyih eşluv-fi 

satılması sebel)ile tasfiye kanunlarına göu Ihi- 
zineye aid olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
istidanameye bir vekâletin ceva])ina göre biı- 

mülk üzerinde iki tarafnı mülkiyet iddiasında 
bulunduğu ve bu iddia sebebile tasarruf hakla
rına tecavüz edildiğinden şikâyet olunduğu an
laşıldığından hâdisenin bir dava şeklinde alâka
dar mahkemeye arzı ve orada halli iktiza etmekle 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığınî. 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1(>7.3 10 -lV - lî)40

3403 Z. Şakir.
3575 Muhtar.

Balya Büyüki)inar 
köyü umum halkı na
mına.
Balıkesir.

Muhacir kafilesinin 
köyden (‘i k ar ıl m a m a sı,

Hacı Ömer adındaki şahsa sultanlar tarafın
da nverilen kayden 800 hakikatte 15 000 dönüm 
arazinin kâin olduğu köylerinde Buigaristandan 
muhacir olarak gelib iskân edildiklerini ve ihya 
ettikleri arazilerini Hacı Ömer veresesinin elle
rinden aldıklarını beyan ile bu muhacir kafilesi
nin köyden çıkarılmamasını istemektedir.

Yapılan tahkikatta : bahsedilen köyden bir 
kaç, şahsın Hacı Ömer ve şerikinin tapulu arazi- 
lefine vaki tecavüzlerinin menine dair verilen ka
rarın katiyet kesbettiği anlaşılmıştır.

Mahkeme ilâmile malıkûm olanlar tarafından 
ileri sürülen bu iddia üzerine encümence yapıla
cak muamele olmadığından dileğin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1674 10 - IV  -1940
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Muhacir vesikası ve
rilmesi.

4436
4676

Arif Hikmet. 
IVIakine mühendisi. 
Kerkük, 
trak.

Türk vatandaşlığına 
tekrar alınması.

Vaiıya göçmenlerinden olduğundan ve bir çok 
istirab ve müşkülâttan sonra ancak iki sene evvel 
ana vatana kavuştuğundan ve Türk ırk ve kültü
rüne mensub ve Süleymaniye sicillerinde kayid- 
leri bulunan ebeveyni ile, berhayat bulunan ve 
Herekede sakin kayin peder, kayın valide ve refi
kasının Türk ırkından ve Türk tabiiyetinden ol
malarından ve namuslu bir aileye mensubiyeti sê  
bebile bütün servet ve ticaretini terkederek ana 
yurda avdet ettiğinden ve ancak ana vatanda ec
nebi addedilerek beş sene geçmeyince Türk sayıl- 
lamıyacağı hakkındaki muameleden meyus kaldı
ğından bir muhaceret vesikası verilmek suretile 
mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevabda ; Arnavut tabasından olduğunu söy
leyen bu şahsın 1936 senesinde vatandaşlığımıza 
alınmasını istemiş olduğu ve İstanbul vilâyeti ta
rafından Dahiliye vekâletile yapılan muamelede 
Arnavut ırkından olması dolayısile memleketi
mize geldiği tarihten itibaren beş sene ikamet
ten sonra müracaat etmesi lüzumu işar kılındığa,' 
ve keyfiyet te kendisine tebliğ edildiği anlaşılmış
tır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Elarar No. Karar tarihi

1675 10- I V -1940

Mahiyetini henüz şimdiye kadar tayin ede
mediği bir sebebdeıı dolayı Heyeti Vekile kara- 
rile maalesef Türk vatandaşlığından ıskat edil
miş bulunduğunu ve bu manevî darbanııı tesiri 
altında çok müteessir olduğunu ve bu haksız ka
rarın tashihi hususunda müteaddid müracaat- 
lerinden bir netice almadığını, senelerce Av- 
rupanın sanayi muhitlerinde çalışmış bir Türk 
genci için bu günkü Atatürk Türkiyesindeiı 
ideal bir vatan olamıyacağı aşikâr bulunduğunu, 
binaenaleyh bu günkü rejimin en sadık ve mü
nevver bir gencinin tehevvürle yapmış olabile
ceği ufak bir hatadan dolayı senelerce hudud- 
lar haricinde bırakılması insafsızca bir hare
ket olacağını ileri sürerek kusuru varsa affe
dilmesini ve himaye olunmasını istemektedir.
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5054
"54Ö8

İsmail.
Dice köyü ortakla
rından otuz ortak na
mına.
İğdır.

Pamuklarıımı
hakkında.

l^ahilij^e vekâletinin cevabında : Müstodi 
Arif İTikmet 1H2G yılında askerlik yapmamak 
i(jin yurdumuzu terkedib eenel)i Devlet hizme
tini kabul ettiğinden dolayı İcra Vekilleri He
yetinin 4 - II -11)35 tarihli ve 2/1944 sayılı ka- 
rarile ve 1312 numaralı kanuna göre Türk va
tandaşlığından ıskat edildiği, bununla beraber 
hariçte bulunduğu müddet Hükümeti Cümhuri- 
yemiz aleyhinde bulunduğu gibi Çerkez Eteni 
ve Ragıb ile de düşüp kalktığı tahkik edilmiş ve 
bu itibarla mazisi karanlık görülmüş olan bu 
kişinin avdetine imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Türk vatandaşlığı sıfatını kaybetmiş bulu
nan dilek sahibi hakkında eneümenimizee tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verilmiş
tir.

Karar No. Karar tarihi

fiuti

1676 10 - IV -1940

Pamuk mahsullerinin değer fiatla hariç pi
yasalara şevki ve köylünün kalkumiası gayesile 
teşekkül eden İğdır Tarım ve satış kooperatif is- 
tasyonunca bu gayenin hilâfına olarak eebrü şid
det gösterilerek pamuklarının piyasa fiatınm yarı 
kıymetile ellerinden alındığını ve zararlarının 
telâfisi gayri mümkün bir dereceye çıktığnıi; kre
diye kalan bakiye borçlarının ödemek şartile 
mahsullerinin gün piyasasile alıcılara satmağa mü
saadesini istemektedirler.

İktısad vekâletinin cevabında;
Alâkadar müessese nezdinde yaptırılan tahki

katta pamuk teslim işleri hususunda ortaklara 
hiç bir surette cebrü şiddet gösterilmemşi ve jan
darma kuvveti istimal ettirilmediği ortakların 
teslim ettikleri pamuklara avans verildiğinden 
pamukların piyasa fiatınm yarı kıymetle ellerin
den alındığı şeklindeki iddiaları varid olmadığı, 

tatbik edilen fiat bareminin piyasa şartlarına uy
gun olduğu ve bu baremden ortakların memnun 
olduğu bildirilmektedir.

Şirketin mukavele ve nizamnamesi dairesinde 
muamele yapılması zarurî olmakla beraber dilek 
sahihleri hakkında kanuna muhalif bir muamele 
tatbik edilmediğine göre encümence yapılacak
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4764; Nazif Çelik ve Ar. 
5006 i Mahınudoğlu,

Cezaevinin !)36 sayılı 
ekmek müteahhidi. 
Pınar])aşı.

Alaeae:! lıakkında.

Karaburun.
İzmir.

3945 I Cevdet Denizer. 
4.161 Fabrikatör.

I Edremid.

Köy salmaları 
kında.

4915
5260

Ahmed Saçlı.
Siird Gazi okulu cst 
ki başöğretmeni. 
Halkevi sekreteri, 
llarımt.

Matlubunun veril
mesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

îimamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1677 10 - IV - 1940

1936 yılında Adliye vekâletinde alacakları 
olan ekmek bedellerinin ödenmemesinden şikâ
yet etmemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Bu alacakların ödeneceği bildirilmektedir. 
Vekâletçe kabul olunan borç ödenmediği su

rette dilek sahihlerinin mahkeme yolu ile hakla
rını takib edebileceklerinden tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1678 10 - IV - 1940

J:990 Atıf Foçalı. ; Borçlarının bir, iki
5340 ' Eğlenhoca köyü na- | yıl tecili.

Bir kaç yıl az mahsul idrak ettiklerinden ve 
bunu da noksan bedelle sattıklarından malları
nın değer fiatla satılmasının teğmini ve boıvları- 
nın bir, iki yıl tecilini istemektedir.

Yapılan tahkikatta : Bu mıntaka üzümlerini 
kıymetlendirilmesi maksadile üzüm kururu teş
kil edildiği anlaşılmii^tır.

Encümence yapılacak ntuamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1679 10- IV -1940

hak- Köy salmaları hakkında beyanı mütalea edi
lerek yeni hükümler tedvin edilmesini istemek
tedir.

Taleb yeni kanun teklifi mahiyetinde görül
müş olmakla encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarhii

1680 10 - IV -1940

Dilek sahibi Ahmed Saçlı; 1934 yılında Siird 
(îazi okulu baş öğretmeni iken yaşı dolayısile te
kaüde sevkedildiğini halbuki 1932 yılına aid ka
nun şeklini almış olan mesken bedellerini ala
madığı «ibi aile harcırahını dahi alamadığını ve 
hâlen 70 yaşını mütecaviz ve mühtac olduğunu
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ileri sürerek matlubatınm verilmesini istemekte
dir.

Maarif vekâletinden gelen cevabta:
Bu öğretmenin; tekaüd meselesi sona ermeden 

(‘vvel yanında bulunan ailesini Elâ/ığa î»önder- 
miş okluğundan teknüd muamelesinin ikmalin
den sonra verdiği harcırah l^eyannamesindeki 
aile hareırahının o zaman tahakkuktan tenzil 
edilerek tediye edilmediği ve edilmesine de imkân 
olmadığı ve 1932 yılma aid mesken bedeli alaca
ğının 1939 teklif büteosi düyununa konulduğu 
anlaşıldığı bildirilmektedir. Harcırah i(*in hak
kında tatbik edilen muamelede haksızlık iddia
sında bulunursa kazaî mercilere müracaat edebi
leceğinden Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1681 10 - IV -1940

800

854
892

835
873

3754
'3960

Şinasi Ertürk. 
Belediye civarındaki
2 numaralı evde. 
Diyarbakır.

Mâliyeden alaeağmnı 
teğmini.

Şinasi Ertürk. 
Belediye yanındaki 
2 numaralı evde. 
Diyarbakır.

Hukuk
şikâyet.

hâkiminden

1929 senesindenberi Hazine zimmetinde ala
cağı olan bir paranın teğmini istifasına muvaffak 
olamadığından şikâyetle mahkeme ilâmına nıüs- 
tonid alacaklarının ödenmesi istenmektedir.

Bu hususta sadır olan mahkeme kararının İMa- 
liye vekâletinin tehiri icra talebile Temyiz mah
kemesinde olduğu ve icranın tehirine karar veril
diği ve şu suretle müstedinin elinde lâzimülinfaz 
kanunî bir vesikanın henüz «zecmediği ve binaen
aleyh Maliye vekâletince bir hakkın yerine getiril
mesinin ihmal edildiği anlaşılmakla neticeye in- 
tizaren Encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1682 10 - IV -1940

Şeriki Abdülmesih aleyhine açtığı alacak da
vasında istediği haciz talebinin karara bağlan
madığından ve diğer bir davasında icra satışının 
durdurulduğundan, ve kendisini azarlıyan hâkim 
Hasa 11 Fehmi Oiritin diğer tarafı himaye etti
ğinden ve sair kanunsuz hareketlerinden şikâyet 
etmektedir.

îş düşünüldü:
Kanunsuz muamele yapan hâkimler hakkında
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842
'88Ö”

850
888

Şinasi Ertürk. 
Belediye civarında 
2 numarad. 
Diyarbakır.

Memuriyete
hakkında.

tayini

920
'm ı

Şinasi Ertürk.
Posta, telgraf eski 
memurlarından. 
Belediye yanında 2 
numaralı evde. 
Diyarbakır.

871 Selim özgündüz. 
Eşrefpaşada Birinci 
Süleymaniye mahal
lesi Muhtar Nuri so
kağı 4 numaralı ev
de.
İzmir.

Meclise evvelce ver
diği arzuhaline bağlı 
bir vesikanın iadesi 
hakkında.

Türk tabiiyetine ka
bulü hakkında.

yapılacak muamele ve istenecek haklar kanunda 
yazılı ve bunların tedkik mercii belli olduğundaki 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

1683 10- IV -1940

Evvelce posta, telgraf memuru iken istifa 
ederek ayrılmış olmakla yeniden bir memuriyete 
tayin edlilmesi hakkkında vaki müracaatlarının 
semere vermediğini ve Diyarbakır valiliğine va
ki müracaatına da defterdar ve valinin iş ver
mek istemediklerinden menfi cevablar aldığın
dan şikilyetle bir memuriyete tayinini istemekte
dir.

Memuriyet talebi hakkındaki dilekler üzerine 
encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1684 10-TV-1940

l\)sta, telgraf ve telefon umum müdürlüğüne 
Hiüracaatla vazife istediğine aid dilekçesine bağ
lı Diyarbakır başmüdürlüğünden tasdikli maz
batanın iadesini istemektedir.

İstenilen mazbatanın iadesine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1685 10 - IV -1940

Yedi sene evvel İtalyan pasaportu ile Giridin 
Hanya kasabasından tzmirdeki kardeşlerinin ya
nına geldiğini ve Türk vatandaşlığına kabulü 
içiri vaki müracaatına bu güne kadar cevab veril
mediğini beyanla işinin teşriini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda 1312 
sayılı vatandaşlık kanununun beşinci maddesine 
tevfikan beş yıllık oturma müddetini ikmalden 
sonra müracaat etmesi hususunun müstediye teb
liğ edilmesine rağmen müracaatının mesbuk ol
madığı bildirilmektedir. Tabiiyet dileği hak
kında encümence muamele tayinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1686 10 - IV - 1940
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Hasene Penel. 
(Klara Hanııs). 
Samatya Narhkapı 
caddesi No. 52. 
İstanbul.

Sülejnnan Bozük. 
Bozöyük köyünden. 
Muğla.

Türk tabiiyetine alın-j 
ması hakkında. ı

Hilmi Kaynak.
Balat Yatağan çeş
mesi Yorgancı sokak 
No. 3 evde eski jan
darma üsteğmeni. 
İstanbul,

Bozöyük kariyesinde 
kâin Samibey camii 
evkafının köylere 
terkedildiğinden şi
kâyet.

Hakkında verilen ih
raç kararının kaldı
rılması.

Alman tabiiyetinde ise de 37 senedenberi 
Türkiyede ikamet etmekle beraber ihtida etmiş 
olduğunu ve iki kızın nida ihtida ederek Türk 
gençlerile evlendiklerini ve Türk tabiiyetine goy- 
mek için vaki müracaatının Dahiliye vekâletince 
reddolunduğunu lıeyanla vaziyetinin bir kere da
ha tedkikile Türk tabiiyetine alınmasını iste
mektedir.

îcabı düşünüldü:
Salahiyetli mercice dih'ği tedkik ve reddedil

miş ve kendisine de tebligat yai)ilmış bulunduğu 
anlaşılmakla encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1687 10 - IV - 1940

Bozöyük köyünde kâin Samibey camii evka
fının köylere terketmiş olmasından şikâyete ve 
Muğla nuızafatmdan Pisi kariyesile Bozöyük k()- 
yünün eski hisar köyünden külli irad gel iren bir 
çok vakıf arazinin yok bahasına elden çıkarılmış 
olduğuna dairdir.

Evkaf umum müdürlüğünden alınan cevabda:
Mezkûr camiin mevkufatile birlikte meclisi 

idare kararile köye devredildiği ve devir tarihin
den evvelki zamana, aid ve 1935 senesinden müte
rakim imam istihkakının tesviyesi için 25-8-1938 
tarihli yazı ile tediye emrinin mahalline gönde
rilmiş ve 1936 senesi istihkakı ancak 1938 bütçe
sinde karşılık olmamasına mebni 1939 bütçesin
den derdesti tediye bulunmuş olduğu bildiril
miştir.

Dilek hakkında encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1688 10- I V - 1940

i Hanende bir kadınla teelıhül etmesi sebebile 
' ordudan İhraç edildiğini, halbuki bu kadının na- 
j muslu bulunduğunu ve bazı ahlâksızların ifti- 
' raları ile ocağının yıkıldığını beyan ile bidayette 
kadının dokuz ^lyhk hamile olması sebebile ayrıla- 
madığını şimdi ayrılmak üzere olduğunu beyan 

j ile ihraç kararının refile tekrar orduya kabulü-
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5044 irfan özmeriç.
Tapu, kadastro umum, 
müdürlüğü sicil ka
lemi memurlarından. 
Şenyurddede Sporcu | 
Adil sokak No. 8 ev
de.
Beşiktaş.
İstanbul.

Maluliyetinin kabul 
edilmediğinden şikâ
yet.

nü istemektedir.
Hakkında yapılan muameleden dolayı bir şi

kâyeti varsa kazaî mercilere müracaat etmesi ik
tiza edib encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1689 1 0 -IV -1940

Vazife başında gözlerine körlük tari ve bir ta
rafı da mefluç olduğu ve bu sebeble 1683 numa
ralı kanunun 42 nci maddesine tevfikan icrayı 
tekaüdü lâzımgeldiği halde hakkında 23 ncü mad
de ahkâmı tatbik edilmiş olduğundan bahis ve 
şikâyeti havidir.

Maliye ve Adliye vekâletlerinden alınan ce- 
vablarda; müstedinin 1937 senesi kânunusani ayı 
içinde dairede vazife görmekte iken sicil karton
larını almağa mahsus merdivenin üst basamağın
dan ayağı kayarak başı daktilo masasile yerde
ki sicil kartonlarına çarpmak suretile yere bay
gın bir halde düşmesile arkadaşları tarafından 
yerden kaldırılarak evine ve müteakiben de daire 
doktorunun gösterdiği lüzum üzerine hastaneye 
sevkedilmiş olduğu ve bilâhare Ankaradaki Nü- 
mune hastanesile İstanbul emrazı akliye ve asabi
ye hastanelerinde iki defa beyninden yapılan 
ameliyat neticesinde iki gözü kör ve k>l tarafı 
mefluç bir vaziyete girdiği ve mumaileyhin te
kaüdüne esas olan Bakırköy emrazı akliye ve asa
biye hastanesi heyeti sıhhiyesinin 28 - X - 1938 
tarihli raporunda maluliyetin sukut hâdisesile 
alâkasına dair bir kayid mevcud olmamasından 
dolayı mezkûr rapor sıhhat ve İçtimaî muave
net vekâletince 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun 43 ncü maddesine temas ettirilmek suretile 
tasdik kılınması ve mumaileyhin müddeti hizme
ti de 13 seneden ibaret bulunması hasebile ken
disine 975 lira ikramiye verilerek alâkasının ke
sildiği ve mumaileyhin buna itirazla işbu hali ma- 
razinin husulüne kafası üzerine sukutu müessir 
olmasının şayanı kabul görüldüğüne dair mez
kûr Emrazı akliye ve asabiye hastanesinin baş- 
doktorundan alınıb ibraz eylediği 15 - IV - 1939 
tarihli rapor vekâleti müşarünileyhaya gönderil
dikte müstedinin vazife icabı malûl olduğunun
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J  o to d u M a n  yer | ________  _______  '
j I kabulüne imkân görülemediği ceval)i alındığı ve

i  j mumaileyhin, Devlet şûraısna ayrıca İdarî bir
t dava açmış olub henüz karara bağlanmamış oldu-
! ğu bildirilmiştir.
[ Şûrayi devlete intikal etmiş olan hâdise hak- 
' kında encümence yapılacak muamele olmadığına

_  44 —

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1690 10 - IV - 1940

Ar. E. Reisi M. M. Kâtib
Giresun Ordu- Samsun Balıkesir Bolu Bursa

/ . Sökvıcn II. Şarlan M. Ulaş F. Sözener L v t f i  Gören M. Fehmi Gcr(^el:cr

Çorum (raziantel) Kocaeli Niğde Ordu Samsun
N. KaıjaaJp M. Şahin t. Tolun N. Ercm Dr. Vehbi Demir N. Fırat

Sinob 
t. Cemal Aliş

Tokad
M. D evdi

Hatay 
li. S. Kut

T. B. M. M. Matbaası
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Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdı^ a n  yer
Memed Şevket Tü
fekçi ve Ar.
Samsun.

Arzuhal hulâsası | Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

4854 ;
Y m

1926 senesinde emva
li metrukeden tak
sitle satın aldıkları 
emlâk hakkında.

Resmiye Akogûn ve 
c;oeuklan.
Posta memurların
dan Hicabi vasıtasile. 
Yıldızeli kaymakamı 
sabıkı müteveffa Ah- 
med Şevki ailesi. 
Erzurum.

Emvali metrukeden aldıkları emlâkin bir kı
sım taksitlerini vermediklerinden müzayedeye çı
karıldığından ve talib bulunmadığından Hazine 
namına tescil kılındığından mutazarrır olmama
ları için bu gayrimenkullerinin kendilerine iade 
edilmesini ve 3524 sayılı kanun hükümlerinden 
istifade ettirilmesini ve bakiye borçlarının 15 tak
site bağlanmasını istemektedirler.

Maliye vekâletinden alman cevabta:
Arzuhal sahihlerinin ve emsalinin vekâlete vu

ku bulan müteaddid müracaatları nazarı dikkate 
alındığını ve ancak bu talebin bir kanunla halle
dilerek mesailden bulunmakla bu kabil gayri
menkul müşterilerinin taleb ve müracaatı halinde 
teferru ve sair masraflar alınmak ve 3524 numa
ralı kanundan istifade etmek şartile kendilerine 
geriye verilmesi hakkında hazırlanan kanun lâ
yihasının Yüksek Meclise takdim olunduğu bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü :
Dileğin isafı Meclisce yeniden bir kanunun 

kabul edilmesine mütevakkıf olmakla Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Yetim maaşlarının
10 seneliğinin birden 
verilmesi.

1691 10 - IV -1940

Sefil ve perişan bir vaziyette bulunmalan do- 
layisile aslî 118 kuruş olan yetim maaşlarmm 
on senelik tutarlarının birden verilmesini iste
mektedirler.

Maliyç vekâletinin cevabında: îstida sahihle
rine 1 - X II - 1939 tarihinden itibaren 118 zer 
kuruş yetim ıniiaşı bağlandığı 1683 numaralı ka-
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ce Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukla!^ yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

5 2 6 0 Zühtü Koksal. 
Orman komiseri.
Eski Bursa orman 
müdürü.
Fîskişehir.

nunun muvakkat dördüncü maddesi mucibince 
192Ö senesi nihayetine kadar bağlanan ve mik- 
dan 100 kuruşa kadar olan aylıklarm onar se
neliklerinin verilmesini âmir bulunduğu ve bu 
hükmün müstedilere teşmiline kanunen imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1692 10 - IV - 1940

Bursa Cümhuriyet 
Müddeiumumi mua
vini Reşadın haksız 
muamieîesinden şikâ
yet.

Bursa müddeiumumi muavini Reşad tarafın
dan hakkında sahte delâil tanzim ettirilmek su- 
re^ile Öursa mahkemesine sevk'edilâiğini ve m a h 

kemece iki sene dokuz ay hapsine kârar verilmiş 
j ise de bu karann Temyiz mahkemesinden bozula- 
i rak davanın Bilecik mahkemesine nakledildiğini

I  ve oraca beraetine verilen karar Temyizce de tas-
I dik olunduğunu ve bu suretle vazifesini suiisti- 
' mal ederek ve memuriyet nüfuzunu aleyhine kul- 
' 1 anarak suç tasniğ eden mumaileyh müddeiumumi 

muavinini Adliye vekâletine şikâyet.etmiş ise de 
; bir netice alamadığmdan bahsile bu memur hak- 
! kında takibat yaptırılmasını istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda ; Temyiz
* mahkemesi 4 ncü ceza dairesinin içtihad ve kana- 
' atine göre; hâdisede : filin suç unsurunu ihtiva 
' etmediğine ve başmüddeimuminin gösterdiği boz- 
' ma sebebleri haricinde subuta aid bozma sebeb- 

leri ilâve edildiğine binaen başmüddeiumumiliğin 
itirazı üzerine ceza umumî heyetince subut ve 
vasfa aid olan bozma sebebleri kaldırılmış ve fa
kat davanm nakledildiği Bilecik mahkemesinde 
suçlunun beraetine karar verilmiş ve Cümhuri
yet müddeiumumisinin temyizi üzerine, başmüd- 
deiumumilik; ceza umumî heyetinin evvelce izhar 
ettiği kanaate dayanarak beraet kararının bozul
masını istemiş ve fakat bu talesb hilâfına 4 ncü 
ceza dairesince beraet kararı tasdik falınmış ve 
başmüddeiUmuminin yaptığı itirazlar umumî he
yetçe ekseriyetle reddolunmuştur .

Müstedi hakkında yapılan takibatın kanunsuz 
ve yolsuzluğuna gelince :

Zabıtanın taharride kaniınsuz hareketi ve müs-
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!’sç'
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

612 1----
585 I

3737 i 
3 9 ^

Err^ıı Koleşoğlu, j Tapuju emvalin^ 
Hükümet' caddesinde .! tiiî^^k., muamelesi
Rejigeçidi sokağında ! hakkmdç..
Nq. 4. 
Samsun.

Encüm en karan  ve ne sebebden verildiği

tediyi tahkir etmesi ve müddeiumumi muavini Re- 
şadm bitaraf hareket etmemesi ve başmüddeiumu- 
miliğe telgraf çekerek mahkûmiyet kararının tas
dikini istemesi adliye müfettişliğince tahkik 
olunarak şikâyetlerin tevsik edilemediği ve ma
hallî müddeiumumisi ile başmüddeiumuıniliğin 
kayidleri tedkik olunarak bahsedildiği şekilde 
keşide edilmiş bir telgrafın mevcudiyeti tesbit 
edilemediği ve ikametgâhta yapılan taharriyatm 
sulh hâkimliği kararile ve meşhud suç halinde 
yapılmış olduğu anlaşılmış olmakla şikâyet mad
deleri üzerine bir muamele ifasına imkân olma
dığı bildirilmiştir.

Iş düşünüldü :
Gerek muhakeme safahatına ve nakli hikâye 

edilen müfettiş tahkikatına göre dilek hakkın
da Adliye vekâletince icab eden tedkikat yap
tırılmış ve fakat şikâyetleri varid kılacak bir 
netice elde edilememiş olduğundan tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1693 1 0 -IV . 1940

Askerî gazino yapılmak üzere Samsundaki 
tapulu emvalinin istimlâkine dair idare heye
tinden verilen menafii umumiye kararına karşı 
Devlet şûrasında açtığı İdarî dava sonunda ga
zino ihtiyacının menafii umumiyeden addine 
imkân görülmediğinden bu husustaki idare he
yeti karannm iptaline karar verilmesine rağ
men valinin emrile mülkünün Hazine namına 
tapuya tescili icra kılınmakla beraber Genel kur
mayca bu binanın alınması iltizam edildiğin
den bahsile tehdid olunmakla bu kanunsuz ha
reketleri yapan vali hakkında takibat yapılmasmı 
ve mülkünün kendisine teslimini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Verilen istimlâk kararı üzerine istimlâk bede

linin bankaya yatırılması suretile mülkün Ha
zine namına tapuya tescil muamelesi ikmal edil-
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Arzuhal verenle-1 
rin adı, sam  ve 
oturdııkları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

4079 İbrahim Etem An- 
lagan.
Emekli binbaşı. 
Devlet demiryolları 
doktoru.

Tekaüd maaşının ke
sildiğinden şikâyet.

miş ve matlub olan gazino binlerce lira sarfile 
meydana getirilmiş ve her ne kadar Devlet şû- 

rasmca ittihaz olunan kararda, menafii umu
miye bulunmadığından istimlâk kararının refi 
cihetine gidilmiş ise de bu karar tapu sicilinin 
iptali mahiyetinde olmadığından müstedinin ta
pu kaydinin iptali zımnında mahkemeye müraca
at zaruretinde bulunduğu bildirilmiştir.

Cereyanı hale ve Devlet şûrasınca menafii 
umumiye karan ref edilmiş olmasına göre mev- 
cud tapu kaydinin iptali ve mülkün istirdadı 
hakkında salâhiyetdar mahkemeye müracaat za
rurî olmakla encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1694 10 - IV - 1940

Müstedi arzuhalinde:
Devlet demiryollarında ücretle çalışan müte- 

kaid bir doktor olduğundan, ve 900 sayılı kanu
nun birinci maddesine tevfikan tekaüd maaşmın 
kesilmemesi lâzım geldiğinden, ve çünkü mezkûr 
kanunun muallim, tabib ve saireyi diğer müte- 
kaidlerden istisna etmiş bulunduğundan ve Dev
let demiryolları tekaüd nizamnamesi mucibince 
bu idarede çalışan yaşlı mütekaidlerin idareden 
ayrıldıkları zaman hizmet senelerine mukabil 
tekaüd maaşlarmdan bir zam yapılamayıb san
dıktan yalnız bir ikramiye alabileceklerinden do
layı tekaüdiüğünün kesilmemesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
«Mumaileyh Devlet demiryollarında tekaüd 

sandığı kanunundan istifade ettirilmek suretile 
istihdam edildiğinden 2921 sayılı kanunun 36 
ncı maddesi mucibince tekaüd maaşı kesilmiştir.

Tekaüd sandığma dahil ve sandık hukukun
dan istifade eden memurlardan bulunmasına bi
naen hakkında yapılan muamelede bir haksızlık 
görülemediği» bildirilmiştir.

îş düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ve 

razı olmadığı takdirde İdarî kaza yoluna müra-



Arzuhal veren le -! 
rin adı, san ı ve Arzuhal hulâsası

£L oturdukları yer
Encümen kararı ye ne sebebden verildiği

caat etmesi iktiza ederken Meclise müracaat et> 
tiği anlaşılan müstedi hakkmda encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1695 10-IV -1940

Reis M. M. Kâtib
Giresun Ordu Samsun

1. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş
Balıkesir Bolu Bursa

Feyzi Sözener Lütfi .Gören M. F. Oerçeker

Çorum Gazianteb Kocaeli Niğde Ordu Samsun
Nuri Kayaalp Memed ŞaMn îhrahim Tolon Naim Erem Dr. Vehbi Demir Na§id Ftrat

Sinob 
Cemal AUş

Tokad 
Muammer Develi
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rin'  ̂ atîi/' s â ^  ve 
otıırdıüdarı yer

AıMîâi! htââââiâ ve:

AIi^KîüAftk'.J 
Ba^ararası* köĵ tı*- 
den;
Direkli nahiyesi.
Yıiaizeft

lifulitaV'’ seçîılıîhitt^

Osman. Gönen. 
Memedoğln.
Bulgurcu mahallesin
den.
İncesu.
Kayseri.

Nakilbent Çayıroğlu 
sokak No. 44 kat 3. 
Sultanahmed. 
İstanbul.

Dilekçede : Bağlar arası köyü muhtar ve ih
tiyar meclisi seçiminin tesir altında yapıldığın
dan bahsile intihabın yenilenmesini istemektedir. 
Dahiliye vekâletinden yapılan tahkikat netice
sinde seçimin kanunî eşkâl dahilinde yapıldığı 
ve vaki iddiaların gayri varid olduğa bildi- 
ribnektedir. 

îş düşünüldü :
Tapılan tedkikat neticesi seçimin kanunî eş- 

i kâl dahilinde yapıldığı anlaşılmakla tayini mu- 
amelei^'Mhal olmadığıiö̂  k ^ r  verildi.'

K m r No. Karar tarihi

1696 11 - rv -1940

Elinde bulı;man' ü>- 
çüncü tertib bonola
rının Hâzineye olan 
borcuna karşı kabul 
edilmesi.

D|l|3k :,ş«lubl̂  müb$dü rumlâtdan'metrûk bir 
evi bin liraya Hâzineden satın aldığını ve borcu
nun bir kısmını ödemiş ise de mütebakisini öde- 
yemediğixi£İ9i^Maliyeee hçr sene faiz k̂olunak su- 
retil«;bpi!<uıjımr;yüiÖlelmekte ve tahsil için de 
tazyik edilmekte olduğundan bahsile elinde bulu
nan üçüncü tertib bonolarının kabulünü dilemek
tedir.

Maliye vekâletinin cevabında; bu gibi bonola
rın tertib sırasile satış bedellerine kabulü 1771 
sayılı kanunun 17 nci maddesi iktizasından oldu
ğu ve henüz ikinci tertib bonolar da itfa edilme
miş bulunduğu cihetle dileğinin yerine getirile
meyeceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Dilek hakkında tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi

Karar No. K r̂ar tarihi
1 1

5100 Mudlim Müstafi addedildi
5457 Fikriye Arean. ğinden şikâyet.

1 Çerkesköyü doktoru i1 ailesi. 1

1697 11 - IV -1940

Zevci KIrklareli vilâyetinde nahiyede doktor 
iken çocuk doğumu sebebile rahatsız bulundu
ğu sırada muallim arkadaşlarının haksız mua
meleleri yüzünden müstafi addedilmesinden şi
kâyet etmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Müstedinin 
kocasının bulunduğu kazada Büyük Manika köy 
öğretmenliğine tayin kılındığı bildirilmektedir, 

tş düşünüldü :



< ötürouklan yer i
,3Şpd^ep.,l^^ ve^şe|^e^fnjwild^^

Dilek yerine getirilmekle tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

215 Azize Acar.
Acari ı , Mustafa ̂ j î. 
Karsh göçmen. 
İsparta.

İskân işinin düzeltil- 
mesi.

1698 11- I V -1940

Dilekçede on yedi sene evvel Bolşevik mezali
minden kaçıb ana vatana sığındığını ve üç sene 
evvel de altı nüfus aile efradile iskân için Ispar- 
taya getirildiklerini ve fakat İskân idaresinin top
rak adına yerdiği yalnız bir çok ortç^ı bulunan 
bir bağın 39/20 sehminden ibaret olduğunu ve 
verilen bu bağın da hususî vaziyeti dolayısile 
filiyatta teffiz muamelesinin hiçe indirildiğini 
ve binnetice istifade etmediklerini Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletine vaki müracaatlerinden 
bir netice alamadıklannı ve kira ile tahsis edilen 
evin de önümüzdeki hazirandan itibaren kirasının 
verilemiyeceğinin tefhim edildiğini beyanla hu
kuklarının muhafazasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında : Vekiller Heyeti kararile İsparta vilâ
yetine naklolunan Hamşioğullanndan Mustafa 
karısı Azize Acar;

1 - Geldiği gündenberi ayda sekiz liraya tu
tulan bir evde oturulmakta olduğu,

2 - Giyecek, yatacak, yakacak yardmıları ya
pıldığı ve diğer ailelerle beraber kendisine Kayi 
yaylasından toprak verilmiş ise de kabul etme
diği,

3 - Tohumluk buğday ile pulluk verildiği gibi 
aynca bir de bir beygir verilmiş ise de kabul et
mediği,

4 - Dilekçi Azizenin oğlu Alinin vilâyet ha
pishanesine gardiyan tayin edilmiş olduğu,

5 - Aynca bir ev yeri ve yirmi dekar bağ tah
sis edilmişse de ev yerini almaktan imtina ettiği 
yapılan tahkikattan anlaşılmakta ve adedleri yir
mi bine yakla^n bu şark muhacirlerine ayrı aytı 
ev yaptırmağa maddeten imkân bulunmadığı ve 
esasen 25İ0 sayılı kanunun 17 nci maddesi muci
bince göçmen ve emsaline mutlaka ev verilınesi 
zarurî olmayıb ev yeri verilmek suretile de kanu
nî vecibenin yerine getirilebileceği ve başkaca yar-



Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

4459
47Ö4

dun yapılmasına imkân bulunmadığı ilâve olun
maktadır.

İş düşünüldü : Cereyanı hale göre encümence 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Baki Vardarlı. 
Köprübaşı ilk okul 
başöğretmeni. 
Çanakkale.

Muhtelif senelere aid 
idari alacaklarının 
verilmediği hakkında.

1581
İ67Ö'

Hüsnü özdek. 
Tombuloğlu. 
Avukat. 
Tokad.

1699 11- I V -1940

Müstedinin arzuhalinde :
1 — 1931 - 1932 yılı Ulus okulunda çalışmak 

ücreti olan yüz lirayı uzun senelerden beri alama
dığından,

2 — 11 - VI - 1933 tarih ve 2297 numaralı ka
nunla tahakkuk eden bir senelik ev kirasının ta
mamını alamadığından,

3 - 789 numaralı kültür teşkilâtına dair ka
nunun 13 ncü maddesine göre verilmesi icabeden 
hakkının üç senedenberi verilmediğinden,

4 - 1938 haziranından itibaren verilmesi lâ- 
zımgelen ev kirası haklan için bütçeye para konul- 
mâdığından şikâyet etmektedir. Maarif vekâle
tinden alınan cevabta:

Dilekçesinde yazılı alacaklarından idare üc
retleri karşılığının 1938 bütçesinden tediye edil
diği gelir azlığından ötürü diğer alacaklarmuı 
1938 ve 1939 bütçelerine de konulmasına imkân 
bulunmadığını ve durumu o zaman kendisine bil
dirilmiş olduğunu bildirmektedir, 

düşünüldü :
Alacak haklarını zamanında alamıyan müste

dinin kazaî yollara müracaat etmesi icabedece- 
ğinden dilek üzerine Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1700 11- I V -1940

Tokad vali ve Cüm- 
huriyet Müddeiumu
misinden şikâyet.

Tokad şehrinin imarı için vaki bir belediye 
toplantısında vali Recai tarafmdan tahkir edil
diğinden ve maiyetile de tazyik kılındığından ve 
vâki şikâyetine rağmen tesir altında kalan ma
hallî müddeiıunumiliğince de 20 gün hapsedil
mek suretile hürriyeti tahdid kılındığından şikâ
yet edilmektedir.
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aeJS Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

79
82'

Salih Dayı ve Me- 
ıned Ali Tuncal. 
înebolunun Gerze 
köyünden.
(1 alat.ada Y ağkapa - 
nında Arabkayyum 
sokağında 36 numa
rada.
İstanbul.

tmralı adasında is- 
kAn ettirilmeleri.

Yapılan tahkikatta:
Müstedinin valiyi makamında tahkir ettiği

nin sabit olması üzerine Tokad Sulh ceza mahke
mesinden 3 uy hapse ve 100 lira ağır para ceza
sına malıkûm edildiği anlaşılmıştır.

İş düşünüldü :
Mahkemeye aid ve oraya intikal etmiş olan 

hâdise hakkında Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1701 11 - IV -1940

Verilen arzuhali : îmralı adası kendi köylü
lerinin iskânına tahsis edildiği ve muamelesi de 
ikmal edilerek taahhüdnamelerini verdikleri hal
de bilâhara Adliye vekâletince adanın cezaevi itti
haz edildiğinden bahsile adaya iskânlarına mu
vafakat edilmemiş olduğundan cezaevinin başka 
bir yere naklini veyahud bu adanın mahkûmlara 
fazla olması dolaj ŝile münasib mahallin şimdi
lik â Tilarak kendilerinin iskân olunması sure- 
tile taahhüdnameleri mucibince haklannın ve
rilmesi istenmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında ; adada muha
cir iskânı tasavvur edilmediği bir zamanda bir 
cezaê  ̂ tesisi kararlaştırıldığı ve adanın Maliye 
vekâletince Adliyeye tahsis edilmesi üzerine 
1935 senesinde orada yeni esaslara müstenid bir 
cezaevi açıldığı ve ahiren 1936 senesinde tnebo- 
lunun N. Gerze köĵ ü halkının adaya kendileri
nin iskân edilmeleri hakkındaki müracaatları 
üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletin
den sorulan mutaleaya Adliye vekâletince ada
nın bir sene evvel cezaevi haline ifrağ olunduğu 
ve bazı binalar yapıldığı ve ileride tevsi olunaca
ğı ve binaenaleyh muhacir iskânının muvafık 
olamıyacağı cevabı verildiği ve iddiaları veçhile 
ada kendilerine tahsis edilmiş iken iskânların
dan sarfı nazar edilerek cezaevi haline getiril
miş olmayıb kendilerinin ada cezaevi ittihaz edil
dikten bir sene sonra müracaat ve iskân talebin
de bulundukları uzun uzadıya izah edilerek ce
zaevinin başka bir yere naklile adanın kendileri
ne terk ve tahsisine imkân olmadığı bildirilmek
tedir.
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151
İ58

Lûtfi Saygıner. 
Devlet demiryolları 
eski depo müdürü. 
Zeytinburnu çimen
to fabrikası ustası 
Ali Subhi yanında. 
Bakırköy, 
tstanbnl.

343
364"

Halil Bekçi.
Bekçioğlu.
Tokad.

Emvali metrukeden 
satın aldığı ev hak
kında.

Tekrar işine alınması. ı

îş düşünüldü: Dileğin mahiyetine ve cereyan 
eden muameleye göre encümence tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1702 11 - IV - 1940

Aslen Türk ve fakat memleketi Hayfa oldu
ğundan Aral) sanıldığım ve ^imendiferoilikle 
meşîrul iken işinden çıkarıldığını ve binaenaleyh 
bu haksızlık ve mağduriyetinden vikaye edilme
sini istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında : 347 sayılı 
kanunun altıneı maddesi hükmüne tevfikan or
dudan ayrılmış olduğu tahkik edilerek münaka
lâttaki işine nihayet A-̂ erilmiş ise de en son ya
pılan tahkikatta müstedinin Türk tabiiyetini 
muhafaza eylediği anlaşılmakla memuriyet, vazi
fesinin iade edildiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Müstedinin dileği yerine geti
rilmekle eneümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1703 11- IV -1940

Afüstedinin arzuhalinde;
Tokad mahallesinden taksitle (5 100) liraya 

satın aldıği bir hanenin tapuya tescil edildiği ve 
taksit borçlarından 2 858 lirasnıı ödediği ve ta
mirine 1 250 lira sarf eylediği halde idare heyeti 
kararile 2 100 liraya satılarak mağdur edildiğin
den bahsile şikâyet etmektedir.

l\raliye vekâletinden gelen eevabda: Tokad 
mâliyesinden taksitle gayrimenkul satın alanlar
dan dilek sahibi Halil ve bir kaç arkadaşı tara
fından ayni hâdiseden dolayı daha evvel \aiku 
bulan şikâyet ve müracaat üzerine şikâyetin mev
zuu olan satı.ş takib işine aid dosyalar mahal
linden eelb ve tedkik olunmuş, hâsıl olan neticeye 
göre; şikâyet edenlerin taksitle satın aldıkları 
gayrimenkullerin muacceliyet kesbeden taksit 

borçlarım vermediklerinden dolayı haklarında tah
sili emval kanunu mucibince takibata başlandığı ve 
binnetice bagkaca menkul ve gayrmenkul mallan



- i l -
rnmmmiiâ m
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Arzuhal hulâsası

5142 Abdurrahman ve kar
deşi Rukiye Ermutaf. 
Iluşenoğlu yetimleri. 
Küçükçarşıda Ban
dıra sokağında No.
2 evde.
Kütahya.

Murislerinin aşar il
tizamından mütevel- 
lid borçları hakkında.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

olmadığından Hâzineden satın aldıkları gayri* 
menkullerin satıldığı ve bu satış işinin (3524) sa
yılı kanunun neşrinden evvel yapidığı anlaşıldı
ğından şikâyetin yerinde olmadığı ve bakiye boru
larının teciline imkân görülmediğinin kendileri
ne tebliği mahallî defterdarlığına yazıldığı bil
dirilmekle beraber millî emlâk satışından müte- 
vellid Hazine alacağının tahsili emval kanununa 
göre tahsili lâzım geleceği, hükmü her senenin 
büt̂ e kanunile yenilenen 1341 senesi muvaxenei 
umumiye kanununun 23 ncü maddesi iktizasın
dan bulunduğu ve bu kanunun tatbiki netice
sinde Hâzineden aldıkları gayrimenkullerde 
müşterilerine ihale edilmiş olduğundan halen 
Hâzinece yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü:
Yapılan muamelede bir kanunsuzluk olmadı

ğından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1704 11-1V-1»04

Murislerinin aşar iltizajaıından mütevellid borç
larının â ıUurını tamamen ödedikleri cihetle ma
sarifi muhakeme ve faizden doğan zimmetlerinin 
terkinim ve babalarının ciheti kefaletten dolayı 
borçlan için ibraz ettikleri mahsubu «mıımî de
yin ilmühaberleri muhteviyatından sehven yapı
lan mahsubattan müteveUid matlûmatın iadesini 
taleb etmektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletine sorulmuş gelen ce- 
vabda;

Müstediler murislerinin aşar borçlarını tama
men ödemedikleri cihetle tahakkuk eden masa
rifi muhakeme ve faiz borularının affine imlrAr» 
göınilmediği ve mahsubu ıımnmî deyin ilmüha
berleri muhteviyatının tamamının sehven aharın 
borcuna mahsub edildiği iddiasına gelince; mah
subu umumî deyin ilmühaberleri muhteviyatı
1929 senesi içinde mahsub edilerek düyun ilmü
haberleri mahsub evrakile birlikte IMvaıu mu
hasebata gönderilmiş ve Divanca 1928 - ISSI se
neleri sarf evrakının imha ettirilmiş olnuuımdan 
.(iddiaları veçhile murislerinin Tevfik ve Faruka
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197
207"

4552
T 8 ^

Naci Kankol. 
Kazancı naliiyesinde 
mukim Elâzığ göç
menlerinden ölü Ha
şan Hayrioğlu. 
Ermenak.
Konya.

Kâzım özmen. 
Seferoğlu.
Orhanlar nahiyesi 
Koyuneri köyünden. 
Balya.

olan (400) lira kefaletinden dolayı bu mikdarın 
mı, yoksa bunun haricinde kalan mikdar için de 

deyin ilmühaberleri üzerine yine bunlar hamına ya
pılan ciroya müsteniden temamının mı? mahsub 
edildiği) cihetlerinin tedkik ve tesbit olunmadığı 
ve binaenaleyh, iddialarının tevsiki ve hukukla- 
rmm iadesi kendilerine teveccüh eden bir vazi
fe olduğundan Hâzinece bu hususta başkaca bir 
muamele ifasına imkân olmadığı <j)ildirilmtiktcdir.

İş düşünüldü : Vekâletin ceva^uıda bildirildi
ği üzere hükmen tahakkuk eden borçların affine 
imkân olmadığı ve deyin ilmühaberi hakkındaki 
iddiaların da kanunî mercilerde usulen isbat ile 
bundan mütevellid tahakkuk edecek matlûbatla- 
nn ı istihsal edebileceklerinden bu nokta hakkın
da da Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1705 11 - IV - 1940

Geçim vasıtaları ge
niş ve orta okulu 
bulunan bir mahal
de iskân edilmesi.

Verilen arzuhalde :
(ieçim vasıtaları geniş ve orta okulu bulunan 

bir mahalde iskân edilmesini istemektedirler.
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden gelen 

eevabta :
Mumaileyhin mazereti muhik görülerek efradı 

ailesile birlikte Karaman kazasına şevklerinin 
teğmini hususunun Konya vilâyetine yazıldığı 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Karaman kazasına sevkedilmeleri için Konya 

vilâyetine yazıldığına ve binnetiee dileği yerine 
getirilmiş olmakla Encümence yapılacak başka bir 
muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1706 11- I V -1940

Şehid maaşının tek
rar bağlanması.

Çanakkalede şehid düşen babasından dolayı 
tahsis edilen ve fakat bilâhare kesilen maaşın tek
rar bağlanmasını istemektedir.

J^ivanı muhasebat reisliğinden alınan eevabta: 
İki yoklamada veya aralarında geçen zaman 

zarfında ilmühaber ibraz etmiyenlerin maaşının 
kesileceği kanunun hükümleri iktizasından pld^-
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ğundan müstedinin ademi müracaatının bir mec
buriyet neticesi olduğunu hükmen tevsik ettirme
den maaşının iadeten tahsisine imkân olmadığı 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Müstedinin kanunî mecburiyetlerini başarn- 

rak iadeten maaş tahsisini isteyebileceğinden En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1707 n  - IV - 1940

5317 ' Kasını Özkan ve Ar. 
5607 Mahmudoğlu.

Plümürün Tanzik 
i  köyü göçmenlerinden. 
' Bandizas köj'ünde. 

Çankırı.

İdarei maişetlerini 
teğmin edemedikle
rinden civar vilâyet
lerden birine gönde
rilmeleri.

Kendilerinin Erzincan vilâyeti köylüleri olub 
Çankırı vilâyeti köylerine dağıtıldıklarını, bu 
köylerde çalışıb idarei maişetlerini teğmin ede
mediklerini, memleketlerine komşu bulunan köy
lere olmadığı takdirde çalışıb maişetlerini teğ
min edebilecek vilâyetlerden birine gönderilme
lerini istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevabda:

Müstedilere nakdî iaşe yardımı yapıldığı 
gibi bir senelik yemeklik buğdaylarının verildi
ği ve toprak teğmin edildiği tevzi ve temlik sı
rasında umumij^etle toprağa bağlanmaktan çe
kinmiş oldukları, bunların arzusu toprağa bağ
lanmadan Hükümetten sair suretlerle yardım 
beklemek olduğu, köyde şalışmağı kabul etme- 
yib Karabük ve Ankara gibi sanayi ve iş mer
kezlerinde büyük yevmiyelerle çalışmak istedik
leri anlaşılmıştır.

Başka tarafa nakillerine imkân olmıyan bu 
eşhasın toprağa bağlanmadıkları takdirde ken
dilerine yardım yapılamıyacağını ve bir an ev
vel toprağa bağlanmaları lüzumu bildirilmek
tedir.

İş düşünidü: Cereyanı hale göre encümence 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1708 11 - IV - 1940
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Arzuhîd verenle
rin adı, sanı ye 
oturdııİdan  

Sadettin Yalçınkaya. 
Seyidgazi nahiyesi 
eski müdürü, 
üazibulvarı civarın
da Mühendisler bir
liği bitişiğindeki a- 
partımanda iki nu
marada.
Ankara.

2202

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

! Mürefte tahrirat kâ-
I

tibliğinde geçen hiz
metinin sicilline ge
çirilmediği hakkmda.

Reeeb Ersöz.
Emekli askerlerden. 
Alibey köyü Okul 
caddesi Yayla sokak 
58 numaralı evde. 
Eyüb.
İstanbul.

Yeni seçilen köy 
idare heyetinin iş ba
şına getirilemediğin
den şikâyet.

Mürefte tahrirat kâtibliğinde geçen sekiz se
nelik hizmet müddetinin sicilline geçirilmeme- 
sinden dolayı Dahiliye vekâleti aleyhine Devlet 
şûrasına açtığı dava Divanı muhasebata müra
caatta muhtar olmak üzere vazife noktasından 
reddedilmiş ve müracaat ettiği Divanı muhase
bat umumî heyetince de emsal gösterilmek sure- 
tile hâdisenin Devlet şûrasında halledileceği 
yolunda selbî karar verilmiş olduğundan tekrar 
Devlet şûrasına müracaata mecbur kalmış ve 
beşinci daireden 7 - İV - 1939 tarihinde ittihaz 
olunan 27/1754 ve 291 karar numaralı ilâmda: 

Hâdisenin ihtilâf mercii encümeni tarafın
dan bil' karara bağlanması lüzumu tasrih kilin
miş ise de mevzuatta böyle bir encümen bulun
madığından işinin Devlet şûrasında bakılması 
lüzumuna karar verilmesini istemektedir.

Işûı icabı düşünüldü; Kazaî merciler arasın
da selbî ihtilâfların halli için tayini mercie dair 
Meclisten henüz bir kanun çıkmadığı bittedkik 
anlaşılmış ve dilekde yazılı olduğu üzere selbî 
karar veren Devlet şûrasında hâdisenin rüyet 
edilmesi lüzumuna dair encümende karar ittiha
zına kanunen mesağ görülememiş olduğundan 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. * M

Karar No. Karar tarihi

17Ü9 11 - IV - 194ü

Müstedi arzulıalinde : Yeni seçilen köy idare 
heyetinin iş başına getirilmeyerek eski heyetin 
gayrikanunî idare ve hareketlerine meydan ve
rildiğinden ve sığırtmaçlarm köy adamların
dan olması ve ücretlerinin köy sandığmdan tes
viyesi lâzımgelirken bu ücretlerin inek sahihle
rinden alınmasının yolsuzluğundan şikâyet et
mektedir.

Dahiüye vekâletinin cevabında : Seçilen he
yetin işe başlattırılması vazifeye kanunen mâ
ni bir halleri olub olmadığmın talıkikinden inbi- 
aii etmiş olduğundan ve sığırtmaç ücretleri hak- 
kmdaki iddiaya gelince, diğer mükellefler gibi 
müstedinin de mükeüef tutulduğu bu ücreti tes
viyeden imtinai üzerine kanunî muameleye te
vessül edildiğinden bahsolurunaktadır.
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Arif
îsaoğlu.
Selanik mübadil 
muhacirlerinden. 
Cüınhuriyet cadde
sinde 251 sayılı evde. 
Fethiye.

]Meıued Ali Kendirli. 
Süleynıanoğlu.
Malûl.
Ovacık kariyesinde. 
Niğde.

Ayşe Buda. 
Karacabeyli.
Aktaş mahallesinde 
36 numaralı evde. 
Ankara.

Hay^’̂ an damının ta
pusunun verilmedi
ğinden şikâyet.

Terfih kammu mu
cibince verilmesi icab 
eden tarlanın veril
mediğinden şikâyet.

Encümen karan  ve ne sebebden v er ild i^

îşin icabı düşünüldü :
Yeni heyetin vazifeye bajjiatılmaması sebebi 

vekâletin cevabında ])ildirilmiş ve sığırtmaç ücreti 
hakkında bir kanunsuzluğa maruz kalındığı tak* 
dirde Devlet şûrasına müracaatla İdarî dava açıl
ması icab edeceğinden Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1710 11 - IV -1940

Kendisine tahsis edilen evin müştemilâtın
dan Inılunan ve imar etmek suretile 14 seneden- 
beri elinde bulunan kayden dükkân ve halen 
hayvan datnrmn da tapusunun verilmemesin
den î^ikâyet etmektedir.

Tapılan tahkikatta: Müstedinin bu mevzu
da açtığı İdarî davanın Devlet şûrasından redde
dildiği anlaşılmıştır.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfikan 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1711 11- IV -1940

Malûl askerlerden olduğundan terfih kanu
nu mucibince 200 lira değerinde verilmesi icab 
eden tarlanın verilmemesinden şikâyet etmek
tedir

Yapılan tahkikatta: Müstedinin dileği yeri
ne jçetirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1712 11- I V - 1940

İstiklâl savaşında 
Yunanlılar tarafın
dan tahrib edilen 
evine mukabil emva- 
(li metruked6n bir ev 
verilmesi hakkında.

İstiklâl savaşında Bursada Karacabey kaza
sındaki e\nnin Yunanlılar tarafından yakılmış ol
duğundan ve 1928 senesinde bu zararın tesbiti 
sırasında evinin Hükümetçe 2500 lira kıymet tak
dir edilmiş olduğundan, ve bu paranın ya aynen 
veyahud emvali metrukeden bir ev verilmesi su
retile ödenmesi için İskân müdürlüğüne müracaat 
ettiği halde hâlâ bir netice alamadığından bah- 
sile daha fazla mağduriyetine mahal bırakılma-
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Ençüıııen karAn ve ne sebebden verildiği

3923 j Nurettin Uluçay. 
4J37 ' Un fabrikası sahibi. 

Vezirköprü.

masmı istemektedir.
Sıhliat ve İçtimaî mnavenet vekaletinin ce

vabında :
«Müstedi hakkında yapılan tahkikat netice

sinde ;
1931 tarihinde Hükümete aid bir evin şaffili 

olmayan bu tarihten evvel harikzedeliğini müsbet 
evraka müsteniden müracaat etmiyen müstedi 
hakkında kanunî şartları haiz olmaması sebebile 
harikzede bakımından bir muamele yapılamadığı» 
bildirilmektedir.

îş dü.şünüldü :
Dileğin mahiyetine ve cereyanı muameleye 

göre Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1713 11- I V - 1940

İşlettiği un fabrika
sına aid ruhsat un
van tezkeresi hak
kında.

İşlettiği un fabrikasına aid ruhast ve unvan 
tezkeresi almadığından hakkında dört kat fazla- 
sile ver«>i tahakkuk ettirildiğinden ve vaki itira
zının kanuna muhalif olarak reddedildiğinden 
şikâyet etmektedir.

jMaliye vekâletinin cevabında :
Kuhsat ve unvan tezkeresini vaktinde alma

yan müstedi hakkında kazaıu; ver«risi kanununun 
85 nci maddesi hükmüne tevfikan 2f) lira verginin 
cezaen dört misli tahakkuk ettirilmiş ve vaki iti
razı da itiraz komisyonunca reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Yapılan muamele ve verilen karar üzerine 

kanunî yollara müracaat edilmesini ve binnihaye 
İdarî kazaya müracaat olunması icabederken 
bunların ihmalile Meclise müracaat edildiği anla
şılmaktadır.

Binaenaleyh Encümcnce yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1714 11- I V -1940
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ITîivva Aker.
Ölü Mustafa kı/r.
Te])eeik: Zeytinlik 
ınahalh'si 2 luımaralı 
sokak 8 numaralı 
ovde.

2 i Arzuhal verenle-

4()2()
42:57

İzm ird c  iskrnıı ıııünı- 
kün d eğ ilse  D a n c a -  
da yenid(Mi iskânnıın  
tefînıini.

İzmir.

Girid mübadillerinden olub mahalli mürette- 
bi (tlan Daneaya «çittiğini fakat Da ricanın lıava
sile imtizae edemiyerek tzmire geldiğini ve Darı- 
cadaki emval ve arazisine mukabil îzmirde ken
disine .\er verilmesini istemişse de bunun kabul 
edilmediğini binaenaleyh îzmirde iskânı müm
kün değilse Darıeada yeniden iskânına müsaade 
olunmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce- 
vebında :

«Müstedinin kendi kendine mahalli mürette- 
bi olan Daneayı bırakarak Izmire geldiğini ve 
1331 sa\nlı kanunun 3 ncü maddesinde tayin 
olunan altı ay müddet ieınde evrakı müsbiteye 
müsteniden müracaatta bulunmadığını ve iskân 
mevzuatına göre mahalli mürettebi olmıyan tz- 
mirde müstediye adi iskân suretile mal verilme
sine imkân olmadığını ve tasfiye talebnamesilc 
evrakı müsbitesini kanunî müddet zarfında Hü
kümete ibraz etmemesi sebebile metrukâtına 
mukabil bir şey verilmesine kanunen imkân ol
madığı» bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kani olmadığı su

rette İdarî kaza yolile hakkım arayabileceğinden 
müstedinin dileği hakkında encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1715 11 - IV - 1940

, Mî î s îuı .

1316 j Rodos mnlıacirlerin- 
' don.

(’ümlnıriyi't mahal- 
! leşinde mukim. 

Fethiye.

Sahilde ev ve dük-  ̂ ^lüstedi arzuhalinde; Tîodostan an.".,vatan*t i! 
killi verilmesi. i tica ettiğinden ve her ne kadar dahilde iskân

J edilmek üzere teklif kılınmış isede balıkçıhk 
sanatı olduğundan sahilde ev ve dükkân verilme- 

' sinden bahsetmektedir.
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce- 

, vabında : ev yeri vo bağ teklif edilmesine rağ
men kabul etmıyen müstediye verilecek ev ve 

j  dükkân olmadığı bildirilmektedir.
’ îş düşünüldü: Hükümetçe yapılabilen yardı-
I mı kabili etmiyen müstedinin dileği hakkında 

encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tariM

1716 11 - IV - 1940
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I Arzuhal verenle-J ; 
I rin adı, sam  ve j  Arzuhal hulâsası i  Encümen karan  ve ne sebebden vei'ildigi 
! oturdukları yer i |

Nuriye.
Süleyman kızr.
Van mültecilerinden.
Döşeme mahallesin
de 128 lu'i .sokakla
14 numaralı evde.
Adana.

2962
~SİU

Namındaki tapu kay- ; Van mültecilerinden olmasına raebni kilise 
dinin i])taline karar ; vakfnıdan kendisine tahsis edilen l)ir dülckfımn 
verildiğinden i;iikâyet.! 1341 senesi nmvnzenei umumiye kanununa tev- 

, fikan tdarei hususiyeyo ;ıid olması sebe])ile sel)- 
I kc(k‘n dava netict-sinde namındaki ta])u kaydmm 
i iı>taline karar verilmesiıukn şikâyet etmektedir.
' Yapılan tahkikatta:

^lüstedi aleyhinde verilen hüküm temyizen 
nakzedilmiş ve neticede dava lehine karara bağ
lanarak dükkânın yine müstedi yedinde kalması 
t eğinin edilmiştir.

Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan yapıla- 
; eak muamele olmadığına karar verildi, 
i  Karar No. Karar tarihi

1717 11 - IV - 1940

3162 i 
"4387" I

i

Hüseyin Aknı.
Emir Alioğlu, 
Kö])rücü köyünde. 
Kemalpaşa nahiyesi. 
Çoruh.

Arazilerinin Hâzine
ce elinden ahnıb haş- 
kalai'ina verildiğin
den şikâyet.

Dededen kalma arazilerinin Hâzinece elinden 
alınarak başkalarına verilmesinden şikâyet et
mektedir.

Ya])ilan tahkikatta:
Ta])u senedi olmıyan müstedinin iddia eyle

diği yerlerin Hâzineye aid olduğu ve İm yerler
den 02 dekar yerin muhtaç olmak itibarile ken
disine verildiği anlaşılmaktadır.

îş düşünüldü: yapılan muameleye  ̂ rağmen 
müstedi tasarruf ve mülkiyet iddiasında musir 
ise aid olduğu mahkemelerde bu hakkını takib 
edebileceğinden encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tevfik.
Akseki.

.Tandarma komutan- 
lığınm yolsuz hare
ketlerinden şikâyet.

1718 11 - IV - 1940

Jandarma komutanın yolsuz hareketlerine ni
hayet verilmesi hakkında takibat yapılmasını ve 
bir müfettiş }<önderilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
«Yaptırılan tahkikat neticesinde idare heye

tince kısmen lüzumu muhakeme.sine karar verile
rek evrakı 0. Müddeiumumiliğine tevdi kılın
mış olan jandarma kumandanı hakkında yapılan 
tahkikatta insad edilen suçun subut bulmamasına 
binaen ceza muhakemeleri ıısnlü kanunu’na göre 
takibat icrasına mahal olmadığına karar veril
diği» bildirilmiştir.
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^  ! Arzuhal verenîe- 
f  I rin adı, sanı ve 
^ __[ j^er

ÜİMfa

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

345 j Falui Sevin v(" 
3üü I Özen. 

Dava vekili. ,
I

i \azilli.

Me- 34i)î) sayılı avukat
lık kanuııuımn 61 
nci ınaddesile luuvak- 
kat 4 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının tadili 
hakkında.

795 I O. Şahin ve A.r. 
830 i Belediye reisi, 

j Suşehri.

Suşehiriniiı vilâyet 
haline il'rağı hakkuı- 
da.

Meclisin 311 sayüı karan mucibince mahke
meye aid mesele hakkında eneümenimizce karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1719 11 - IV - 1940

Baro teşkili mümkün olmıyan yerlerde baro 
teş('kkül edinceye kadar dava vekâleti yapmak 
üzere ruhsatname verildiği halde 3499 sayılı avu
katlık kanunu ile bu mükteseb hakları düşünül- 
miyerek ancak beş avukat olmıyan yerlerde icra
yı vekâletlerine müsaade edildiğinden ve bu su
retle mağdur olduklarından kanunun ya tadili 
veya imtihana tâbi tutularak muvaffak olanla
rın barolara kaAndlarının yapılmasını istemek
tedirler.

îş düşünüldü:
Kanunun tadili hakkındaki dilek üzerine en

cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1720 11 - IV - 1940

Su şehri, Şebin Karahisai-, Alucra, mesndiye 
ve Koyulhisar kazalarının her birinin bağlı bu
lunduklar vilâyetlere çok uzak olmalan ve etrafla
rının yüksek dağlarla muhat olması sebebile kı
şın vilâyetlerile irtibatlarının da kesildiğinden 
bahsile mevzubahs kazaların ortasında bulun
ması sebebile Su şehrinin vilâyet haline ifrağını 
istemektedirler.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Şebin Karahisarın kazaya tahvilini intaç 

eden sebeblerin Su şehrinde de mevcud bulun
masına binaen talebin kabulüne imkân olmadığı 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Su şehrinin vilâyet yapılması yeni bir kanun 

mevzuu olduğundan encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1721 11 - IV - 1940
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4803
5135

507
531

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 
Muhittin Keskin. 
Kmekli (i^retnK'n. 
('iınıa mahall(‘si 30 
nıınıai’a]ı evde, 
liâpseki.

Hilmi Bankacı vp 
Ar.
Çukm-köy değinileni 
sahibi.
Edirne.

Arzuhal hulâsası Encünıen kararı ve ne sebebden verildiği

Tedrisatla alâkası ol
mayan Devlet if̂ le- 
i'inch' istihdamına 
mîîni bir hali olub 
olmadı^nıa dair l)ir 
karar verilmesi.

Eleksiz kÖ3" değir
menlerinin muamele 
vergisinden muaf tu
tulması.

Lapseki kazasının Cökköy muallimi iken 1930 
senesinde tasfiye edilmek suretile tekaüde sev- 
kedildiğini bildirerek, tedrisatla alâka^jı olmıyan 
Devlet işlerinde istilıdanıma mâni bir hali olub 
olmadığı haldcmda bir karar verilmesini iste
mektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda; dilek sa
hibi öğretmenin, vazifesinde aciz gösterdiği tef
tiş raporları ile sabit olduğundan 4 - X II - 1929 
tarihinde vekillik yasa ve komisyonunca memu
rin kanununun muaddel muvakkat birinci mad
desince tasfiyesine karar verildiğini, Yasa ve 
komisyonun bu kararına karşı itirazda bulunan 
ciğretmenin dilekçesi Devlet şûrasma gönderilmiş 
ise de Devlet şûrasınca ittihaz edilen 31 - I I I  -
1930 tarihli kararda; dava arzuhali red edilmiş 
ve fakat müstedinin öğretmenlikten gayri Dev
let hizmetlerinde vücudundan istifade edilebile
ceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1722 11 - IV - 1940

Eleksiz köy değirmenlerinin muamele ver- 
ğisinden muaf tutulmasını istemektedirler.

Iş düşünüldü: 3766 sayılı kanunla 40 beygire 
kadar olan değiınıenler hakkında vergi istisna- 
iyeti kabul edildiğinden yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1723 11 - IV - 1940

421
443

Ahmed Ta<*er ve Ar. 
Değirmenci.
(•orlu.

Değirmenlerinin mak'! Köylünün ihtij^acma aid buğdayı un yapmak 
tu vej«;iye })ağlanması.| üzere malik oldukları motörlü değirmenlerden 

j muamele vergisinin defter usulünden vazgeçile- 
I rek maktu vergiye bağlanmasını istemektedirler, 
j İş düşünüldü: 3766 numaralı kanunla 40 bey-

1 gire kadar olan değirmenler hakkında vergi is-
I tisnaiyeti kabul edildiğinden yapılacak muame-
I le kalmadığına karar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

1724 11 - IV . 1940
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer 
M(‘in(Hİ ve Ar.

köyü ıııııhlan 
v(' nzHİnn.
A n k i i r î î .

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden veı ildiği

Snim aldıkları 
lij>X' >a])ilaıı müda- 
lıaU'iıiıı ııu'iıi.

455 
479 I

Sadık Kalkavan. 
Saray köyünde Kal- 
ka\aııoğııllarüidan 
(Jarşiloğlu. 
Cezaevinde malı kûm. 
Rize.

.Aleî ruleiı tahliyesi 
ve\a e(>/,asının tecili.

Çubuk barajı iç̂ iıı arazileri istimlâk edilmiş 
ve bu sebeble Vecihi paşa çiftliği ııamil'e maruf 
olan araziyi satın almışlaı-sa da bazı kimseler 
bu çiftlikte vaktile müstecir olduklarından bah
si le gelib müdahale eylemelerinin neticede bir 
hâdise çıkartacağından çiftliğin kendilerine tes
liminden behsedilmektedir.

İş düşünüldü: Arazilerine müdahale vaki ise 
Adliye mahkemelerine müracaat edilmesi iktiza 
edeceğinden encümence yapılacak muamele ol- 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1725 11 - IV - 1940

Dilek sahibi; l>ir mec'Diıriyet kai’şısında ve 
cehalet saikasile işlediği katil suçundan dolayı
11 yıla sureti katğiyede ıııahkûm olub müddeti
nin 7 senesini iyi halle ikmal eylediğinden ve 
ilişik Jotoğıaiından da anlaşılacağı veçhile sağ 
kolunun kesik ve muattal kaldığından, aile ve 
çocuklarının perişan ve .sefalet içinde bulunduk
larından bahsile meşruten tahliyesini ve buna 
halen kanunî imkân yok ise mütebaki cezası
nın tecilini istemektedir.

Adliye \ckâletinden alınan cevabda : ]\Iah- 
kûuı Sadık Kalkavan meşruten tahliyesini i.ste- 
mekte ise de Türk ceza kanununun 13 ncü mad
desinde yazılı şartlar dairesinde cezasının iş 
esası üzerine kurulan y(>ni cezaevlerinde çalışa
rak çekmemiş olan müst<îdinin meşruten tahli
yesine kanunen imkân bulunmadığı gibi ceza
sının tecilini icab ettirecek kanunî bir sebeb mev- 
cud olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1726 11 - IV -1940

“İ43 Halil Hilmi (Vber. i Nazilli eski ceza hâ- | Dilek sahibi; haczedilen bir otomobil mesele-
467 Veni})azar nahiyesin-! kimi, hukuk hâkimi 

de arzuhalci. \ ve icra memurunun
Bozdoğan. | kanunsuz hareketle-

: Aj^dm. ı rinden şikâyet.

sinden dolayı hakkında kanun ve adalete aykırı 
karar verilerek mahvedildiğini ve lwş senedenbe- 
ri bat̂  vurma(hğı kapı kalmadığı halde hakkım 
dinlettirmeğe imkân bulamadığım ileri sürerek
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Arzuhal verenle- i 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası' Enciinıen kai’an ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer _       

! ' Nazilli .sal>ık ceza hâkimi l^ûlfi, İmkuk hâkimi
Şevki ve ir-ra rııeiîiıını Aİidik! Şükrünü]! kaıunı- 
suz lıaıvkellerİTKİt^n hahsile adaletin tec-ellisini ve 
ka]i\u\su7.1uklan meydana erkaı-ahilmesine fırsat 
verilmesini dilı-mektedir.

1 Adliye vekâletinin eevahında ; dilek sahibinin 
evvelce vekâlete vaki müracaat ve fjikâyeti üz(>ri- 
ne yaptırılan tahkikat neticesinde bir otomobil 
satışından dolayı otomobilci Nedime borçlu olan 
müşt(‘ki Halil JTilminin bor(*undan dolayı hacze
dilen otomobikh'U haciz kaı-arının kaldırılması 
talebi üzerini' Nazilli hukuk hâkim vekili ve ceza 

' hâkimi liûtri Kaynak tarafından haczin devamı 
hakkında verilen ve aleyhine kanun yoluna da mü-

■ racaat edilmifj bulunan 17 - TT - 1!KU tarihli ka
ranla kanunun açık hükümlerine aykırı bir key
fiyet bıılunmadı^’i ve haczolunan kamyonun sa- 
tı.'ji »;ünü borç masraflarile birlikte borçlu Hilmi 
tarafından ödc^nmek istenildij^i halde Nazilli iera 
memuru Ahmedin parayı kabul etmiyerek satışa 
devam ettiği ve birinci aHtırmadan sonra yedi 
emine teslim edilen mahcuz kamyonun alacaklı 
Nedim tarafından işletilmesine müsaade edildiği 
yolundaki iddianın da sabit olmadığından raomur 
Ahmed hakkında 24 - lX -l!)o6  tarihinde Nazilli 
sorffu hâkimliğince ın«'ni muhakeme karan ve 
-rildiği anlaşridığı, celb ve tedkik olunan evrak 
mündericatma «'ire de meni muhakeme kararı
nın y(‘i-inde yörüldüğü cihetle hâkim Tiiîtri Kay 
nak ile icra memura Ahmed Erden haklarında 
muamele ilasına mahal "(irüh'mediği bildirilmek
tedir.

iş düşünüldü; ‘î l l  sayılı Büyük Millet Mec
lisi kararı muci])i nıahkeııu'ye aid ve mahkeme
den sadır olacak hükme tâbi mesailden buhınaiı’ 
hâdise hakkında encümence muamele tayinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

477 ; Jlaşmet ve Ar. 
501 I  Belediye reisi.

 ̂ Kilis.

Suriyed«; kalan ara
zilerinden istifade
lerinin teğmini.

1727 11 - IV -1940

Dilek sahihleri; Suriyede kalan arazilerinden 
Fransızlar tarafından gösterilen müşkülât dola- 
yısile istifade edemediklerini ileri sürerek mez
kûr araziden istifadelerinin teğmini istirhamın
da bulunmaktadırlar.
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15 . 1 Arzuhal veren le-' i 
g ğ  i rin adı, sanı ve , Arzuhal hulâsası 1 Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

J  L o^ rd uk ları yer j   
I I  İş düşünüldü : Dilok oııcüınoni ulâkadar eden
i i I husasaltaıı olmadığından tayini muameleye ma-

I hal olmadığına karar verildi.
: i ! Karar No. Karar tarihi

4794 ; 
512fT

1800
l.'îbO

Kadri Yetgin. 
Yellice nahiyesi mü 
dürü.
l'rfa  gümrük mııhn 
l a/a alayı ikinci t m 

bur muhallere İjı 
kim komutanlığın 
dan emekli mu ha be 
re üstteğmeni. 
Kangal.

Soi’gusnz ve selıeb-
- I siz terhis ve ilişiği- 

j nin kat('dilmesinden
-  i  s ik T ıv c ' t .

420 i 
4421

Hüsnü Soygur ve 
Ar.
Şebin Karaliisar.

Şebin Karaliisarın vi- 
ITıyet haline getiril
mesi.

1728 11 - IV -1940

Arzuhalde :
Dilek sahibi kendisine tebliğ edilen vazifeyi 

hüsnü ifa ederken sorgusuz ve sebebsiz terhis ve 
ilişiğinin kat edilmesi hangi kanım hükmüne ve 
adalet mefhumuna sığdırıldığını ve sırasile komu
tanına. Millî Müdafaa vekâletine ve son tedkik 
mercii encümenine müracaatlarile bir netice elde 
edemediğini ileri sürerek dosyasının celbile ted- 
kikını ve Meclis heyeti unıumiyesince terhis 
emrinin geri aldırılarak iş başına geçirilmesini 
istemektedir.

İşin icabı düşünüldü :
3410 sayılı kanun mucibince askerlerin zat iş

lerine taallûk eden hususatın merci tedkiki aske
rî temyiz mahkemesi olmakla encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1729 11-TV -1940

i Şebin Karahisarm civar vilâyetlerle muhtelif 
I yüksek dağlarla ayrılmış olması ve kışın posta 

bile geçemiyecek surette yolların kapanması ve 
' bu kapanışın dört beş ay kadar imtidad etmesi 

şehrin meflûç vaziyete düşmesine sebeb olduğun
dan yüz elli bin nüfusluk bir kasaba olan Şebin 
Karahisarm tekrar vilâyet haline ifrağı istenmek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Şebin Kara- 
hisann 2197 numaralı kanun ile kazaya kalbe- 
dibnjş olduğu ve halen bu vaziyeti değiştirecek 

mühim bir sebeb bulunmadığı cihetle dileğin isafı
na imkân görülemediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Şebin Karahisarm yeniden vi
lâyet olması bir kanun mevzuu olduğundan En- 
cümenimizce yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

1730 11 . IV - 1940
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Arzuhal verenle-1
rin adı, sanı ve 1 Arzuhal hulâsası Encüıneıı kaj ;u ı v(> ik* sebebden verildiği 
oturdukları yer i  i  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  ^

î ı\r(‘inod Flalir Öziijık.
1  Eski lıaıran kay- 
' makamı.

Kavaklıdere ]lus se
fareti karşısı 55 nu
marada.

]67
175

Şükrü Kaya Manıi’- 
oğlu ve Ar.
İskâna tâbi.
Ercişin Kerke.şi kr»- 
y ünden.
1 sparta.

Birer ev yaj)tırmak 
suretile iskân edil
meleri.

Miistedinin Büyük Millet Meclisine takdim 
edib Yüksek Reislikten encümenimize havale bu
yurulan arzuhalden açık ve sarih bir mana istih
racı mümkün olamadığmdan encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1731 11 - IV - 1940

Müstediler arzuhallerinde: 
îskân edilmek üzere on ay evvel İsparta mer

kezine nakledildiklerini, iaşe bedellerini aldıkla
rını ve Hükümetin tuttuğu kira evlerinde otur
duklarını fakat talimatname mucibince iki ay 
.sonra iaşe bedellerinin kesileceğini ve kira evin
de oturmanın da devamı mümkün olamıyacağı 
kendilerine bildirilmiş ise de birer ev yaptırıl
mak suretile iskân ettirilmelerini ve mümkün 
olmadığı surette üzerlerindeki iskân kayıdlannm 
kaldırılmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : Dilekçe sahihlerine bir senelik yemeklik 
buğday verildiği icarla tutulmuş evlerde otur- 
tulduklan ve İsparta iplik fabrikasında çalıştı
rılmış oldukları ve aynca kendilerine civar köy
lerdeki metruk topraklardan arazi tahsis muame
lesinin derdest olduğu ve bunlara ayn ayn ev 
yaptırmağa maddeten imkân olmadığı ve esasen 
2510 numaralı kanunun 17 nci maddesi ev yeri 
verilmesini âmir olduğundan bunlara ev yeri ve
rilmesi lüzumunun bu vilâyete yazıldığı bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü; Cereyanı hale göre müstediler 
hakkında kanuna muhalif bir muamele tatbik 
edilmediğinden dileklerinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

232
245

1732 . 11 - IV - 1940

Hiivı-iye Tercan. i Nakledildikleri köy- Tunceli halkından olarak nalîledildikleri Er- 
Elâzığ frik;menlerin- I  de oğlu fırıncılık sa- i hazasının Kazancı köyünde, fırıncılık sa
den. ! natını yapamadığın- | ’̂̂ Pama^Sindan kaza merkezine nak- 
Kazancı köyünde. dan kâ sa merkezine istemektedir.
Ermenak. getirilmeleri. Vaki havale üzerine alınan cevabda: Dile-
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2216 I Hüseyin Kuş ve Ar. 
2332 ‘ Mustai’aoğlu.

Geyikli nahiyesine 
bağlı Dalyan köyün
den.
Rzine

Geyikli nahiyesinin 
Dalyan köyünün Ke- 
malli köyüne })ağlan- 
ması.

ğin yerine getirildiği anlaşılmakla yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

1733 11 - IV - 1940

..... köylerinin beş senedenberi iki saat uzak
taki Geyikli merkez nahiyesi muhtarlığına bağlan
mış olması dolayısile idari işlerine bakılmadığm- 
dan köylerinin müstakil hale getirilmelerine ve 
bu kabil olmadığı takdirde Kemalli köyüne bağ
lanmalarını istemektedirler.

Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuş ve 
gelen cevabda ; işbu bağlılık keyfiyetinin
11 - II - 1936 tarih ve 860 sayılı tamim mucibin
ce Çanakkale vilâyeti idare heyeti kararile 1940 
yılına bırakıldığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Hâdise hakkında encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1784 ll-IV-1940

47
48

979
1023

1430
1497*

Mnhnıud Nedim Erol. 
Eski Merzifon P. T. 
T. Memuru.
İstanbul postanesi gi
den dairesinde M. 
Ömer Erol elile. 
îstanhul.

Lehindeki Şûra ka- 
larına istinaden halc- 
knnıı vordiı-ilmosi.

Müstedinin tel yazısında :
Memuriyetine iade emrinin bilâhare değişti

rildiğini ve üç maaşının verilmediğini yazarak 
lehindeki Şûra kararma ve memurin kanununun 
48 nci maddesine müsteniden hakkının verdiril
mesini istemektedir.

Telgrafı Münakalât vekâletine gönderilmiş ge
len 14 - VII - 1939 tarihli cevabda :

Mumaileyh P. T. T. idare memurları hakkm- 
daki 2772 sajılı kanunun muvakkat birinci mad
desi mucibince ve tasfiye suretile tekaüde sevke- 
dilmesi üzerine 10 - IV - 1938 tarihinde vazife
sinden ayrılmış ve kendisine 1 - V - 1938 tarihin
de tekaüd maaşı bağlanarak Divanı muhasebatça 
da tasdik edilmiş olduğu ve fakat hakında tatbik 
edilen bu muameleden dolayı Şûrayi devlete mü
racaat eden Mahmud Nedim Erol tasfiye kararı
nın refine dair ilâm alması üzerine münhal bu
lunan Amasya memurluğuna tayin edilerek
4 - VI - 1938 tarihinde işe başladığı, mayıs ve ha
ziran 1938 maaşlarını istemesi üzerine keyfiye-
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tin tafsilen Divanı ıııııhasebat reisliğine yazıldığı
nı ve alınan ccvabda :

Tasfiye edilenlerin haklarındaki tasfiye ka- 
rai'larının refi halinde bir vazifeye tayinlerine 
kadar j^eçecek zaman için maaş verile(*eğine dair 
mevzuatta bir hüküm mevcud olmadığından ma
yıs 1938 maaşının tesviyesine imkân olmadığı 
gibi ])eain aldığı nisan 1938 maaşından (21) gün
lüğün istirdadı lâzımgeleeeği ve yeniden vazifeye 
tayini açıktan tayin mahiyetinde bulunduğundan 
ve vazifeye mübaşereti ise 4 - VI - 1938 oldu
ğuna göre takib eden aydan itibaren yani 1 tem
muz 1938 den itibaren j'eni memurİA^et maaşını 
almağa istihkak keabedeeeğinden haziran 1938 ma
aşının da verilemiyeeeği bildirilmiş olduğundan 
hakkında Divanı muhasebat kararının tatbik edil
diği izah olunmaktadır.

Münakale vekâletinin bu cevab üzerine encü
menim izce henüz karar verilmemişken Mahmud 
Nedim Erol Yüksek Meclis Riyasetine takdim ey
lediği 26 - TX - 1939 tarihli bir arzuhalinde Şûra- 

i devletin kararı üzerine memuriyetine iade edil- 
<liği halde bu defa da (56) yaşında olmasına ve 
hiç bir suretle mahll olmamasına rağıncn hilafı 
kanun tahdidi sinne tâbi tutulduğunu üe aylık 
matlubatının verilmediğini, nu'muriyeti esnasın
da umumî ve hasusî zamlsırdan istifade ettirilme
mek suretile hakkı mükteseblerinin memurin ve 
barem kanunları ahkânıınm tatbikinde nazarı 
dikkate alınmadığını ve haklarının vikayesini 
istemiş ve bunu takiben yine Meclis Reisine 
takdimb eylediği encümene muhavvel 13-1-1940 
tarihli diğer bir arzuhalde evvelki arzuhallerin
deki dileklerini teyid eylemiş ve 1938 de Ankara- 
dan Amasyaya .kadar olan harcırahını ve 1938 ni
san maaşını istediği ve bu hususta Devlet şûrasın
dan karar aldığını bildirerek haklarını taleb et
mektedir. Son arzuhalleri de encümenimizce Mü- 

i nakale vekâletine gönderilmiş, gelen 26-11-1940 
tarihli ikinci cevabda : evvelki, cevabî yazısı te-7 / •
yid olunmakla beraber ancak tekrar Şûrayi dev
letten istihsal eylediği S(m karar üzerine 21 gün
lük nisan 1938 maaşının tahakkuk ve tediyesine 
tevessül edildiği ve Devlet şûrası kararma müs-
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...

1 teniden AmasA'̂ a memurluğuna tayininden bir
■ müddet sonra Merzifon memurluğuna tahvil edil

mesinden dolayı Amasyadan Merzifona kadar 
, olan harcırahının verildiği ve başkaca harcırah 

tahakkuk ve tesviyesine imkân bulunmadığı, 2772 
I numaralı posta ve telgraf memurin kanununun 

19 ncu maddesi mucibince tahdidi sinden dolayı 
' 30-VII-1939 tarihinde tekaüd edildiği ve 1-VIII- 
! 1939 tarihinden itibaren bağlanan (42) lira (24)
: kuruş tekaüd maaşını almakta bulunan mumai- 
I leyhin vaki müraeaati üzerine 22 temmuz 1321 
I tarihinden 29nisan 1322 tarihine kadar Paççı mer- 
; kez memur vekâletinde geçen hizmeti tesbit edi- 
I lerek 132 kuruş zam icra edilerek tekaüd maaşı- 
I nın 43 lira 56 kuruşa iblâğ olunduğu bildirilmek- 
I tedir.
; îş düşünüldü : Müstedi hakkında tatbik edi

len son muameleye do kani olmadığı takdirde ida- 
j rî kaza yol ile hakkını istihsal edebileceğinden hâ- 
j dise üzerinde encümence tedkikat icrasile karar 

ittihazına imkân olmadığına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1735 11- IV -1940

2827
*2974

Kadir.
Alioğlu.
Şerefiye köyünden. 
Sinob.

Kozak iskelesinin na
hiye merkezi yapıl
ması.

Müstedinin tel yazısında:
Sinob ile Ayancık arasında bulunan ve Sino- 

ba tâbi olan Kozak iskelesinin sair kaza ve nahi
yelerden fazla ihracat ve idlıalât yaptığı ve Sino- 
l)a sekiz saatlik bir mesafede bulunması hasebile 
halk ihtiyaçlarının teğmininde müşkülât çekil
diği beyanile iskelelerinin nahiye olması isten
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında; 1940 yılında 
teklif edilmesi vilâyet umumî meclisince karar 
altına alınmış olan mezkûr dileğin bütçe mülâ- 
hazasile halen tervicine imkân görülemediği ve 
müsaid ahval zuhurunda gereği yapılmak üzere 
teşkilât talebleri meyannıa almmış olduğu bil
dirilmektedir.

Iş düşünüldü: Encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1736 11-I V .  1940
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199
~209

465

445
469

Haşan Uygur ve Ar.
Değirmenci.
Kandıra.

1

Arzuhal n u lâ sa s ı! Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Muamele vergisi hak
kında.

Mustafa Tufan ve 
Ar.
Karabukut köyler 
halkı namına. 
Edirne.

Memed Molhioğlu ve 
Ar.
Motöı’lü (lofîii'nu'noi- 
İcr namına. 
KIrklareli.

Muamele vergisi hak-1 
kında. i

Eleksiz ve valssiz 
ınotörlü köy değir- 
ıneulei'inin muamdo 
verıçisi hakkında.

10 beygire kadar muamele vergisinden istis
na edilen motörlü değirmenler gibi 20 ve 25 bey
gir kuvvetinde olan motörle mütehaiTİk değir
menlerin de muamele vergisinden istisna edilme
si istenmektedir.

İş düşünüldü: Meclisce kabul edilen 3760 nu
maralı kanunla müstedinin dilekleri yerine geti
rilmiş olduğundan encümenimizee yapılacak baş
kaca bir muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1737 11- IV -1940

Muamele vergisi kanununda çiit(;ilerin öğüte
cekleri zahirenin istisnaiyeti derpiş ve tesbit edil
mesine rağmen muharrik kuvveti on beygirden 
yukarı değirmenleıin öğüttükleri hububattan ver
gi almdığından valssiz ve eleksiz olub ancalc köy
lünün ihtiyacı olan hububatı öğüten on beygir
den yukarı motörlü değirmenlerin de vergiden is
tisnasını teğmin için kanunun tadil veya tefsiri 
istenilmektedir.

îş  düşünüldü : Kabul edilen 3766 numara
lı kanunla dilek yerine getirilmiş olduğundan En
cümence yapılacak bir muamele kalmadığma ka
rar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1738 11 - IV - 1940

Tabiattan istifade eden su değirmenleri ka
zanç ve muamele vergisinden de muaf tutulmak 
saretile himaye edildikleri halde su değirmenle
ri gibi ayni surette köylünün hububatını öğütmek
le iştigal eden motorlü değirmenlerin muamele 
vergisine tâbi tutulması hem kendilerine ve hem 
de köylüleri bir çok müşkülâta duçar ettiğinden 
bahsile motörlü değirmenlerin muafiyeti hakkm- 
da mevzu on beygirlik muharrik kuvvet mikta- 
rmın tadilile vaziyetlerinin ıslahı istenilmektedir.

İş düşünüldü : Meclisçe kabul edilen 3766 nu
maralı kanun ile müstedinin dileği yerine getiril
miş olduğundan Encümenimizce yapılacak başka 
bir muamele kalmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1789 11 . IV - 1940



-  29 -
üMyüüiB

C3

61
H4

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 
Mustafa Tanrıver ve 
kardeşleri.
Usîunmuaa köylü. 
Ferınuclnlppe köyün
de mukim.
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Fermudatepe köyün
de ihya ettikleri top
rakların kendilerine 
verilmesi hakkında.

3884
4097

3955
4171'

Memed Yörük. 
J^uhud nahiyesine 
bağlı Yörük Ban
imi lu köyünden. 
Afvon Karahisarh.

Banbul yaylasında 
bulunan iki evinin 
mahkeme kararı ol
maksızın yıktırıldı- 
ğindan Ş.

Toprağa son dereee muhtaç çok nüfuslu zür* 
radan olduklarını ve Ordu vilâyetinin Fermuda
tepe köyündeki emvali metruke ve milliyeden 
olan yerleri ileride Hükümetten almak ümidile 
ev inşa ve ağaç yetiştirmek suretile ihya ettik
lerini ve Hâzineye icarını vererek geçinmekte 
olduklarını ve ancak son zamanda Borçlanma 
kanununun bahşettiği haklardan bilistifade bu 
yerlerin kendilerine verilmesini istemişlerse de, 
gelen tevzi memurları nüfus mikdarlarını ve 
emeklerini nazarı dikkate almayarak bir kısmı
nın bu yerlerden tamamen atılmak ve bir kıs
mına da cüzî yer vermek suretile mağdur edil
diklerini beyan ile bu yerlerin tamamen kendi
lerine verilmesini istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Vaktile bu dileklerinin bir suretini Maliye 

vekâletine vermeleri üzerine vekâletçe yapılan 
tedkikatta; kendilerinin aslen Ordunun Uzun- 
musa köyünde toprakları olduğu, nüfuslarının 
çokluğu dolayısile ayrıca hâlen oturdukları 
Fermudatepe köyünde de kendilerine 126 dekar 
arazi verildiği ve bu köydeki tevzi listeleri usu
len köylüye ilân edildiği halde şikâyetlerin hiç 
birisi itirazda bulunmadıklarının anlaşıldığı ve 
binnetice iddialarının hakikate uygun olmadığı 
bildirilmektedir.

Xş düşünüldü:
Yapılan muameleye kani olunmadığı surette 

İdarî kaza yoluna müracaat edilmesi iktiza ede
ceğinden Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1740 11- I V -1940

Müstedinin keşide ettiği tel yazısında: Da
hiliye vekâleti emrile Banbul yaylasında bulu
nan iki evinin mahkeme kararına iktiran etmek
sizin yıktırıldığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda;
Şuhud nahiyesine bağlı Banbul yaylasında 

oturan Yörük Memed Türkün Karaadilli köyün^ 
de kayıdlı olub uzun zamandanberi boş bulunan 
Banbul yaylasına efradı ailesi ve hayvani arile
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' I (*ıkarak burada yaptırınış olduğu iki kulubeye
yerleştiği ve bilâhare yfn n n a  fjeleıı akrabalariie 
kalabalık bir nüfus teşkil eden bu ailenin yayla
da bir çok araziyi yavaş yavaş benimsemiş olma
sından Karaadilli köylülerile aralarında müna- 
feret başladığı ve iki taraf arasında kanlı hâdi
seler ve katiller husule geldiği cihetle Yörük 
Memed Türk ve efradı ailesinin bu yaylada otur
maları asayiş bakımından mahzurlu görülmesi 
ve arazinin vaziyeti her türlü kaçakçılığın ya
pılmasına müsaid bulunması hasebile bunların 
Karaadilli köyüne indirilmesi Afyon vilâyeti ta
rafından taleb edilmesi üzerine keyfiyet tedkik 
olunmuş ve vilâyetin bu talebi muvafık görülerek

1 Yörük Memed Türke yapılan tebligat üzerine
i  kendi arzusile ve ailesi efradile beraber Kara-

adilliye değil Karacaviran köyüne nakilhane ey
ledikleri ve yayladaki oturdukları ve ev adı 

i verdikleri binalar (kefil) dedikleri yayla bara-
I kalan olub bunların da ankazından istifade et-
: nıek üzere kendileri tarafından ^nktırıldığı Da

hiliye vekâletinden verilmiş bir emir üzerine her 
! hangi bir memur tarafından yıktırılmadığı ve

iddiîîları hilafı hakikat olduğu, bilâkis köye na
killeri esnasında kendilerine her türlü teshilât 
gösterildiği bildirilmekle beraber bu hususta 
Yörük Memed Türkün ayrıca Cümhur Reisliğine 
de müracaatta bulunduğu ve bu müracaatına da 
Başvekâlet vasıtasile cevab verildiği ilâve olun
maktadır.

îş düşünüldü: Fuzulen yaptığı barakaları vaki 
teklif üzerine rızaen yıkarak Hükümetçe göste
rilen mahalle naklettiğine göre şikâyetinde mu
hik olmadığı anlaşılmaktadır.

Maamafih vekâletçe verilen cevaba kani olma
dığı surette dava açmak suretile hakkını istihsal 
edebileceğinden encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1741 11 - IV  . 1940
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îlasan Kara. 
İbrahimoğlu. 
Tüccardan.
Kula.

Arzuhal hulâsası i Enciiıııeıı kara 11 ve 11e sebebden verildiği

k«ndisindeıı tahsil
• •«1 il inek istenilen 300 
lira ecri misil H.

Ahmed Daltaban, 
'î'rabzon.

Hususî Muhasebe a\Ti- 
katı H. '

3830
4040

Hayriye Erbaym. 
Sultanahmed îshak- 
paşada Saraçhane so
kağında 6 numaralı 
evde, 
îstanbul.

Aleyhine açılan bo
şanma davası H.

Müstediiiin arzuhalinde : senelik icarı 15 lira 
olan Hâzineye aid bir mağazayı üç ay müddetle 
işgal ettiğinden dolayı Salihli Maliyesince kendi
sine takdir edilen 300 lira ecri mislin haczen tah
sili üzerine borçtan kurtulmak için mahkemeye 
müracaat etmiş ise de Temyiz mahkemesinin na
kız ilâmına göre bu kabîl dav aların tedkikı Adli
ye mahkemelerinin vazifeleri haricinde görülmüş 
ve müracaat eylediği Devlet şûrası da ayni şe
kilde selbî karar vermiş bulunduğundan tayini 
merci yapılmasını istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda :
Bu hususta Hükümetçe bir lâyihai kanuniye- 

nin hazırlanmakta olduğu bildirilmiştir, 
tş düşünüldü :
Encümence bu mevzu üzerine yapılacak mu

amele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1742 11 - IV - 1940

2265 sayılı kanunun 15 nci maddesine tevfikan 
hususî muhasebe ve belediyenin ücretli avukat
larının bu daireler ve Devlet daireleri aleyhine 
dava kabul etmeleri memnu olduğu ve Trabzon 
inhisarlar avukatı Hamdinin bu babda kanuna 
karşı vaki muhalefetinden dolayı mahkûm edildi
ği halde yine Trabzon valisince hususî muhase
be avukatı olarak istihdam edilmesinden şikâyet 
edilmektedir.

Yapılan tahkikatta : Avukat Hamdi Ergüne- 
yin vazifesine nihayet verildiği anlaşılmaktadır.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1743 11 - IV - 1940

Kocası Asnn tarai’mdan İstanbul asliye üçün
cü hukuk malıkemesinde aleyhine açılan boşanma 
davasının cari muhakemesinde yalancı şahidlerin 
şehadet ettiğini, ve 10 senelik evli olub yuvasını 
bozmak istemediğini, hukukunun muhafazası ve 
adaletin tecellisini istemektedir.

>'apılan tahkikatta:
«İleride banşmak ihtimaline mebni bahsedilen
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Arzuhal hulâsası

4172
'4397

Mustafa Demir. Tekaüde şevki veya
Beyşehir hususî m u-, maaş ikramiyesinin 
hasebe tahsildan. verilmesi.
Konya.

4912
5257

Şevket Karpuz. 
Işıtan mahallesinden 
dokumahane sahibi. 
Gürün.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yolsuz olarak vergi 
cezası alınmak iste
nildiğinden şikâyet.

davanın bir sene müddetle ayrılığa ve ayda 15 
lira nafakanın müstediye verilmesi şeklinde ka
rara bağlandığı, yalan şahidler hakkındaki iddi
anın doğru olmadığı anlaşılmıştır».

311 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı muci
bince mahkemeye aid olan mesele hakkında encü
mence yapılacak nıuamelo. olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1744 11 - IV -1940

14 senedir tahsildarlık yaptığım, vazifesi ba
şında trahum hastalığına tutularak vazife !?ör<‘- 
miyeeek kadar gözlerinden hastalandığını ve bu 
yüzden istifaya mecbur olduğunu beyanla teka
üde şevkini, olmadığı takdirde hizmet müddeti
ne îîöre maaş ikramiyesinin veribnrsini istemekte
dir.

Dahiliye vekSletinin vilâyeti on aldığı cevaba 
atfen jrönderdiğî j’-azıda:

«Müstedî ücretler müstahdem bulunduğun
dan kendisine tekaüd maa.şı tahsisiıu* ve müddeti 
hizmetine "öre ikramiye verîbnosine kanunen 
imkân olmadığr, maamafih j»özlerindoki hastalığın 
lAT olduğu vaki müracaatlarmdan anlaşılan müs- 
tedinin münhal vukuunda va/'ifc'vo alınacağı» 
bildirilmektediı*. 

îş düşünüldü:
Encümence yapılacak mııamelo olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1745 11-TV-1940

Müstedi arzuhalinde iki aded dokuma tezgâ
hından ibaret olan imalâthanesine büyük bir fab
rika süsü verilerek ruhsat ünvan tezkeresi alınma
dığından bahsile 1934 ve 1937 senelc’î'i için senevi
25 liradaiî tutan 100 liranın ceza en 'îOO lira olarak 
tahsili yoluna gidilmiş olduğundan ve halbuki bu 
gibi müesseselerin bilumum vergiler istisnaiyeti 
1055 numaralı kanunun 7 nci maddesi ahkâmın
dan bulunduğundan bahsile velev bu suretle ver
gi mükellefiyet m de bulundurulsa bile 2430 nu- 
marab kanunun 27 nci maddesi ahkâmı mucibince
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2512
2644

Behçet Bayazıd ve 
arkadaşlar, 
r^oriiinmaeı mahalle
sinin Muradiye so
kağında 45/45 nu
maralı ev sahibi 
F«^Kiyaka - îzmir.

lîftzineyc olan bor
cunun 20 senelik tak
site bağlanması ve 
borcuna karşılık mû- 
hndil bonosu kabul 
edilmesi H.

4785
5117

Necmettin Doğan. 
Şüheda şalân mahal
lesi 96 numaralı ev
de merhum %üzbaşı 
îzzet efendioğlu. 
Şam.

Af edilerek bir vazi
feye tavini.

üç sene zarfında tahakkuk ve tahsil edilmiyen 
vergilerin müruru zamana tâbi tutulması icabetti- 
ğinden bu cihetin de nazarı dikkate alınmama
sından şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
«Teşviki sanayi kanunu mucibince muafiyet 

ruhsatnamesini haiz olanların kazanç; vergisin
den muaf bulunduklarına göre ruhsat tezkeresi 
harcından da muafiyetleri icabedeceği Devlet 
şûrasmca kabul edilmesi üzerine bu kabil mükel
lefler namına ruhsat tezkeresi harcı talıakkuk et
tirilmemesi valiliklere tebliğ edilmiştir. Müstedi- 
nin de 500 lira ruhsat tezkeresi harcının tahsilin
den bu meyanda sarfı nazar edildiği keyfiyeti 
ayni mahalde vekâletimize vermiş olduğu başka 
bir arzuhaline cevaben kendisine tebliğ edilmiş 
olduğu...» bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Dileği yerine getirilmiş olmakla Encümeni- 

mizce yapılacak bir muamele kalmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1746 11 - IV -1940

25 mart 1931 tarihinden evvel Hâzineden tak
sitle Yunanlı malı satın alınış olduğundan bu bor
cun emsali gibi 20 sene taksite bağlanması ve tak
sitlerin mübadil bonoiarile ödenmesini istemekte
dir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Bahsedilen satışın 3524 sayılı kanun daire

sinde 20 senelik taksite bağlanmasına dair İzmir 
defterdarlığına emir verildiği bildirilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olm^^dığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1747 11 - IV -1940

Millî mücadelede çalışmış ve yaralanarak mem
leketi olan Şama gitmiş olduğundan 347 numaralı 
kanunla şeref ve haysiyetinin mahvolduğundan 
af ile bir vazifeye tayinini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
vaziyeti izah edildikten sonra müstedinin umumî
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4322
'4555

Abdullah Karay azılı. 
Hüseyinler mahalle
sinde.
Çal.

Kefaleti sebebile evi
nin arttınnaya çıka
rılacağından şikâyet.

5217
5588

Tayyar Yenice ve üç 
arkadaşı.
İnhisarlar başmûdû 
rü.
Konya.

I Tütün inhisar ida- 
j resi muvakkatesinde 
hizmet edenlerin de 
Millî mücadelede Ana- 
doluya geçen memur
lara tanılan kidem 
hakkından istifade 
ettirilmeleri H.

vaziyeti düzgün ve memleketimize gelmeği arzu 
ettiği takdirde avdetine müsaade edileceği bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü :
Cereyanı hale göre encümence yapılacak mu

amele olmadığına karar veı*ildi.
Karar No. Karar tarihi

1748 11 - IV -1940

Vatanî bir çok hizmetlerden sonra fakir düş
tüğünden ve hava kurumu kâtibi kardeşine yap
tığı kefalet yüzünden hâsıl olan zimmet sebebile 
ipotek verdiği evinin artırmaya çıkarılması su- 
retile büsbütün perişan kalacağından yardııa edil
mesini istemektedir, yapılan tahkikatta :

Kefil olub zimmeti çıkan kardeşinin borcun
dan dolayı ipotek verdiği evi artırmaya çıkarıl
mış ise de talib çıkmadığından icra muamelesi ol
duğu noktada kalmış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Hâdise hakkında encümence yapılacak mua

mele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1749 11- I V -1940

Dilek sahihleri istidalarında; Millî Hüküme
tin teşekkülü esnasında Anadoluda vazife gören
lerin hizmet müddetlerinin her senesi iki sayıl
mak sui-etilo tekaüdlükleriıuk' bu zamanlardan is
tifade ettiklerine rağmen o sıralarda Ankarada 
Maliye vekâletine bağlı olarak teşkil edilen (Tü
tün inhisar idarei muvakkatesinde) hizmet eden 
memurların bundan mahrum bırakılması adalete 
uygun olmadığından bahsile adedleri pek mah- 
dud olan kendilerinin de bu kanun icabı olan 
zamlardan istifade ettirilmelerini istemektedir
ler.

Gümı*ük ve inhisarlar vekâletinin cevabında: 
yeni bir kanun mevzuu olan hâdisenin vekâletçe 
düşünüleceği bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Yeni bir kanun mevzuu olan hâdise hakkın-
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4257
4486

Nedim Sezer. 
Mektupçu.
Köprülü.
Bingöl - Çapakçur.

)

2145
2 2 ^

da encümence yapılacak muamele ohnadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Yolsuz olarak pasa
port cezası istenildi
ğinden şikâyet.

1750 11 - IV - 1940

Mallarmı satmak üzere Yugoslavj'^aya gitti
ğini fakat pasaporttaki müddetinin kısalması 
sebebile Üsküpteki konsolosluğumuza müracaatla 
müddetin temdidini istediğini ve fakat konsolos 
yalnız vize edib temdid muamelesini yapmadığı
nı, bu yüzden Edime vilâyeti maliyesince kendi
sinden haksız olarak üç misli ceza ile 75 liranın 
istenildiğinden bahsile şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta:
« Müstedi pasaportunu vize ettirdiği halde üç 

gün kadar avdetini uzatmıştır. Bu münasebetle 
îstanbula geldiği zaman pasaportsuz seyahat et
miş vaziyetinde kalmıştır. Kanununa göre pasa
port harcı 25 lira olub, pasaportsuz gelenlerden 
pasaport harcı üç kat olarak alınacağı yazılı bu
lunmasına binaen mahallince kendisinden bu 
para istenmiştir. Halbuki müstedi pasaportsuz 
olmayıb pasaportunun müddeti geçmiş olduğun
dan 8 lira harç mukabilinde alacağı pasaportla 
avdet etmesi icab ederdi. Buna riayet etmedi
ğinden kendisinden 75 lira değil, (8) liranın üç 
misli olan 24 lira harç alınması icab etmektedir.

Muamelenin bu dairede tashihi Edime valili
ğine yazılmış olduğu» merciinden bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü: Şikâyet edildiği kadar kendi
sinden para istenmiyen müstedinin tatbik edilen 
muameleye kani olmadığı surette ihtilâfın Dev
let şûrasınca halli iktiza edeceğinden encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Çal Bektaşoğlu De- 
mirkaya.
îsmet Paşa Sınıkçı 
mahallesinde.
Kayseri .

1751 11 - IV - 1940

İskânında tahsis edi- | Arzuhalde; yedi nüfusu ile Kayseriye iskân
len ev ihtiyaç ve yok-: edildiğini ve halen çok sıkıntılı bir vaziyette ol-
suzluğunu karşdaya- | duğunu ve gerçi Hükümetçe namma bir ev ve-
madığından bir dük- rilmiş ise de bu yoksuzluğunu karşılayamadığı ve
kân tahsis ve ufak aynoa bir dükkân tahsis ve ufak bir sermaye ile
bir sermaye verilmesi, yardım yapılmasını dilemeketir. Sıhhat ve içti-
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hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
^ _____  _________, _ _ , , . .  ,,,

! maî muavenet vekâletinin cevabında; Dilek sa- 
' hibi Rusya mültecilerinden Demir Kaya, adi is

kân suretile bir ev verildiğini ve başkaca bir dilk- 
I kân verilmediğinden dükkân ve 20 lira yardun 
j yapılmasnn istemekte ise de mumaileyhe evden 
j başka ayrıca bağ verilerek iskân işi intaç ve ik- 
I  mal edildiğinden başkaca bir şey verilmesine ka- 
i  nunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Müstedi hakkında iskân işi ik-
I mal ve intaç edibniş olduğu anlaşıldığı cihetle ta-
I yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2157 I Ali Çakırhan.
^ 7 1  l'l»  mülga sulh mah- 

' kemesi kâtibi.
Muğla.

Memuriyete tayin 
edilmediğinden şi
kâyet.

1752 11 - IV - 1940

Malıkemesinin lâğvi üzerine açıkta kalmış 
ou gün mezuniyetini tecavüz ettiğinden müstaii 
addedilmiş ve kendisinden ehliyetsizlerin memu
riyete tayinine rağmen iğbirar yüzünden uzun 
müddet memuriyete tayin kılınmadığmdan şikâ
yet etmektedir.

19 - XI - 1936 tarihinde vaki havale üzerine 
Adliye vekâletinden 14 - VII - 1939 tarihinde ge
len cevabda : Mahallinden vaki istilâma göre 
müstedinin makine ile yazı yazmağa muktedir 
olmadığından tayini cihetine gidilmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Memuriyete talib olanlar arasında tercihi 

mucib bir vaziyet varken hakkında yolsuz mua
mele tatbik edildiğinden dolayı haksızlığa maruz 
kaldığını iddia eden müstedinin bu iddiasını sa- 
lâhiyettar kazaî mercilerde isbat etmek ve bu 
suretle hakkını istihsalde muhtar bulunmak iti- 
barile encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1753 11 - IV - 1940

5207 I Asım Atabay.
5577 i Kız orta okul tarih 

I coğrafya öğretmeni.
' Trabzon.

Barem kanununda 
gerek maaşlarının ve 
gerekse terfilerinin 
tatbik] nda yüksek tat- 
bikmda yüksek tah
sil mezunlan hakla-

Orta tedrisat muallimliği kanununun 7 nci 
maddesine tevfikan İstanbul Darülfünununda 
profesörlerden teşekkül eden inıtiiıan heyeti hu
zurunda ehliyetlerini isbat ederek öğretmen ol
duklarım, bu imtihanlarda birinci derecede mu
vaffak olanlara A zümresi denilerek doğrudan
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5199
5569
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AFemed Ali Ataman. 
Erkek orta okul riya- 
' aziye öğretmeni. 
Trabzon.

5206 N'ıuvttin Eren.
5576 Kız orta okul Türk- 

f'C (igretmeni.
i Trabzon.
I

5205 i liakkı Tuncay.
5575 j Erkek orta okul

j l'ürkt'C öğretmeni,
i Trabzon.

rmclan istifade 
: ilmeleri.

etti- doğruya orta mektoblerc' ()ğretmen tayin edildik
lerini, B zümre.si n<lı verilen müsteidler de Gazi 
terbiye enstitüsüni' gönderilerek bir senede yel it
tirilmek suretile kendilerine birer mezuniyet 5̂e- 

1 hadetnamesi verilerek tayin olunduklarını ve B 
; zümresi bir sene Oazi terbiye ('nstitüsünde oku- 

dukları ioin yüksek tahsil haklarmdan istifade ot- 
' t irildiği halde kendileri imtihanda birin(*i derece 
' kazanarak doğrudan doğruya muallim hakkını 

almışlarken >-üksek tahsil haklarından istifade 
ettirilmediklerinden bahsile barem kanununun 
müzakeresi .sırasında bu haklarının nazarı dikka- 

j te alınarak yüksek tahsil haklarından istifade et- 
; tirilmelerini istemektedirler.
: İNfaarif vekAlel inden dört arzuhale eevab ola- 
I rak "elen yazıda-. Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve tedüliine dair kanunun 3 neü madde- 
I sinin riise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
I bir yıl meslekî tahsil yapmış veya kurs görmüş)
, onlarlar hakkındaki T) fıkrasında bu derecede 
i tahsil görenlerin 12 nei dereceye alınacakları 
I Mise veya muallim mektebini l)itirdikten sonra 
1 imtihanla orta tedrisat mualimliği ehliyetnamesi 
, almış olanların da maarif meslekine bu derece ile 
j îîirecekleri') tesbit edilmiş bulunduğuna "(ire ne 

Gazi terbiye enstitüsünün B. şubesinden mezun 
olanların ve ne de îstanbul üniversitesinde orta 
tedrisat öğretmenliği ehliyetnamesi almış bulu
nanların yüksek tahsil mezunu hakkından istifade 
etmelerine kanunen imkân jrörülemediğinden ve 
bu sebebden dileklerinin terviç edilemiyeceği bil
dirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Hıisusî vaziyetlerinin icabı, haklarınm ka

nunla teyid kılınması noktasına mütedair dilek 
üzerine encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığı Rİbi müstediler hakkında tatbik edilen 
muameleye kani olmadıkları takdirde kazaî mer
cilere müracaatları iktiza edeceğinden bu bakım
dan da tayini muameleye mahal bulunmadığına 
karar verildi.

TCarar No. Karar tarihi

1754 11- I V -1940
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Galib Çağatay. 
Kanberiye mahalle
sinde.
Muş eski Vakıflar 
müdürü.
Trfa.

36
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Divanca hükmedilen 
zimmet hakkında.

Muş vakıflar müdürlüğünün 1032 malî yılı 
idare hesabının tedkik ve muhakemesi neticesin
de sadır olan 262 numaralı ilâmla 1927 senesinde 
tahakkuk edib takibsizlik yüzünden müruru za
mana uğratılmış ve müruru manai katği vesaik ib
raz edilmemiş olmasından dolayı ınuhasib sıfa- 
tile evkaf müdürü Galibden tazminen tahsili hü
küm altına alınmış olan 24 kalemde (1166) lira 
32 kuruş varidat ])akayasının kendisinden tazmi
ninin doğru olamıyacağından bahsile muhasebei 
umumiye kanununun 19 ve 20 nci maddelerile 
Vakıflar umum müdürlüğünün hesab talimatna
mesinin Büyük Millet Meclisi heyeti muhtereme- 
since tefsir buyumlarak gereğinin yapılmasını 
dilemektedir.

Divanı mulıasebattan gelen cevabda; 2514 sa
yılı Divanı muhasebat kanununuu 37 ve mütea- 
kib maddeleri mucibince kazaî mahiyette tedlîik 
ve hükme rabtedilmiş olan zamanı idare hesabi a- 
rından mütevellid zimmetler hakkında mezkûr ka
nunun 57 - 60 ncı maddelerine tevfikan beş 
sene zarfında iadei muhakeme ve 61 - 77 
nci maddeleri mucibince de 60 gün zar
fında temyiz yolile tedkikat icrasının alâ
kadarlar tarafından taleb edilmesi muk- 
tazi olub mumaileyh tarafından mezkûr zmımet- 
1er hakkında şimdiye kadar ne temyizen ve ne 
de iadei mulıakeme suretile tedkikat icrası tale
bine dair bir müracaatta bulunmamış olduğu an
laşıldığı, maahaza mevzubahs tazmine aid mebali- 
ğin mükellef itibarile mahiyeti ahiren meriyete 

i giren muhasebei umumiye kanununun 44 ncü 
! maddesini muaddil 14-1-1938 tarihli, (3321) 
i numaralı ve muhasib itibarile de 1927 ve daha 
I evvelki bütçe senelerine taallûk eden zimmetlerin 
I tasfiyesi 21 - VI - 1938 tarihli ve 3497 saj’ilı ka- 
i nunlann dairei şümulünde görülmekte olduğun- 
i dan gerek Divanı muhasebat kanunu ile ve gerek 
i 3321 ve 3497 numaralı kanunların gösterdiği eş- 
I kâl dairesinde usulen lâzımgelen mercilere müra- 
I caat edilmesinin zanırî olduğundan yapılacak 
I muamele olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Cereyan eden muameleye ve 
müstedi tarafından müracaat edilmesi iktiza eden 
kanunî ve kazaî mereüere müracaat edilmemiş ve
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1664 { Hayreddin Ünaydm. | Kızılay cemiyetinde 
T743 Türkiye îş bankası çalışdığı müddetin ba-

Afyon şubesi müdürü. 
Afyon Karahisar.

rem derecesinin tes- 
bitinde nazarı dik
kate alınması.

hâdisenin encümende halline imkân görülmemiş 
olduğundan tayini muameleye mahal bulunmadı- 
ğma karar verildi.

Karar No. K*rar tarihi
• V r I M -----------------------------

1755 11- I V -1940

Türkiye Kızılay cemiyetinde 14 sene ve 14 sene 
de bankacılıkta çalışmış ve ceman 28 senelik me
mur olmasma rağmen Kızılayda geçen hizmetleri 
nazarı dikkate alınmadığından sekizinci d.erece- 
de kaldığını ve en nihayet: kanunun ilâveten ve
rilebilmesi hakkım umum müdürlere bahşeylediği 
bir dereceyi de kazanarak yedinci dereceli bir 
memur olabilmiş ise de Kızılay cemiyetinde geçen 
hizmetlerinin de bareme tâbi olmayan müessese- 
lerde geçen hizmetler gibi 3659 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddesinin A fıkrasına idhali- 
le derece tayininde nazan itibare alınması sure- 
tile kanunun başka memurlara bahşeylediği hak
lardan istifade ettirilmesini istemektedir.

tş düşünüldü: Yeniden bir kanun hükmü vazı 
hakkmdaki dilek üzerine tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1756 1 1-TV-1940

Beis 
Giresun 

î. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir Bolu Gazianteb
Feyzi Sözener Lntfi Gören M. Şahin

Kocaeli 
î. Tolon

Ordu 
Dr. Vehbi Demir

Samsun 
N. Ftrat

Tokad
M. Develi

Hatay 
B. 8. Kunt
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i  oturduMarı yer 
! Mustafa özergun. 

Ticaret mahkemesi 
zabıt kâtibi.

I  tzmir.
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I Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Evkaf umum müdür
lüğünden istediği ka- 
yıd suretlerinin ve
rilmediği hakkında.

Verilen arzuhalde : Izınirde Kâtibzade Ahmed 
lieşid ve Muramizade Hüseyin Ağa vakıflarının 
evlâdından bulunduğu hakkında luahkeıne ilânıına 
malik olduğunu ve bu sebeble bu vakıflara aid 
emlâki muhtelif enin hali hazırdaki yeni adları ve 
isimleri ile numaralarının ve senevi icar iradlarile 
bilûmuın vergilerinin alelmüfredat bir suretinin 
kendisine verilmesini İzmir Evkaf müdürlüğüne 
müracaatla istemiş ise de müdüriyeti umumiye- 
den emir olmadıkça verileıniyeeeği cevaben bildi
rilmiş olmakla umum müdürlüğe ayni dilekle mü
racaat ettiğini ve fakat oradan da menfi cevab al
mış olmakla senelerce istifadeden mahrum kaldı
ğını işbu vakıfların yerlerini öğrenmek için vaki 
müracaatine menfi cevab verilmesi esbabının ve 
ne gibi kanunî bir sebeble verilmediğinin Evkaf 
umum müdürlüğünden tedkik ve tahkik ettirile
rek kaAdd suretlerinin kendisine verilmesinin teğ- 
mini istenmektedir.

Evkaf umum müdürlüğünden alınan cevabda:
Müstedinin evvelce vuku bulan müraeaati üze

rine kendisinin valtfın evlâdından olduğuna dair 
ve vesika ibraz ettiği takdirde vakıflar nizamna
mesinin 32 nci maddesi uyarınca yalnız kendisi
ni alâkadar edecek gelir fazlasına aid vakfiye fık
rası örneğinin verilebileceğinin tebliğ edilmiş ol
duğunu ve taleb olunan vesika ibraz edilmedikçe 
istenilen kayidlerin verilmesine imkân bulunma
dığı ve yapılan muamelenin kanun ve nizama uy
gun olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Müstedinin dileği hakkında umum müdürlü

ğün verdiği cebaba kanaat edilmediği surette İda
rî kaza yolile hakkını araması icabetmekle encü
mence yapılacak muamele olmdığına karar ve
rildi. Kaı-ar No. Karar tarihi

1129
1184

Ziver Blbeyi.
Arafil boyu mahal
lesinde 55 numarada 
emekli erbaş. 
Trabzon.

İkramiyesinin veril
mesi hakkında.

1757 15-IV-1940

Erzurum müstahkem mevki bandosunda 24 
sene filî hizmette bulunarak 1936 yılında teka
üde sevkedildiğini ve 1107 sayılı kanunun dör
düncü maddesi hükmüne tevfikan istihkak kes- 
bettiği ikramiyesinin verilmediğinden şikâyet et
mektedir.
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Arzuhal hulâsası ! Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Mumaileyhin ikramiyesine aid 5 - X II - 1939 

tarih ve 7122/12 sayılı tediye emrinin Trabzon 
muhasebe müdürlüğüne irsal kılındığı ve tesviye
si lüzumunun aynca kor komutanlığına da ya
zıldığı bildirilmektedir, 

tcabı düşünüldü :
Arzuhal sahibinin dileği yerine getirilmiş ol

makla encümence yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1758 15 - I V -1940

2932
3Ö8Y

3951
4167

Baki Soj’’dan.
Eski icra memuru. 
]\Tuğla.
7 ekaüd kanununun

43 ncü maddesi mu-1 
eibiuce tekaüde şevkli 
lâzırag:elirken Adliye 
vekâlotince bîr tef- ! 
sire intizar edilmek i  

te olduğu beyanile 
bu babda evvelce 
mütekaddim arzuha- i 
li üzerine muamele
sinin tesrii

Verilen arzuhalde ; Tekaüd kanununun 43 ncü 
maddesi mucibince tekaüde şevki lâzımgelirken 
Adliye vekâletince bir tefsire intizar edilmekte ol
duğu beyanile muamelesi geri kalmış ise de müte
kaddim arzuhali üzerine muamelesinin teşriini is
temektedir.

îş tedMk edildi :
Hâdise hakkında 6 - V - 1938 tarihinde 1619 

sayılı ve mütekaid muamelesinin icrası lüzumuna 
dair encümen karan sadır olmuş bulunmakla ye
niden karar ittihazına mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1759 15 - IV -1940

1422
1495'

Muazzez.
Bej^oğlu 15 nci okul 
öğretmeni.
Sarıyer Nuriye sokak 
No. 13.
İstanbul.

Terfii için hakkının 
verilmesini istemek
tedir.

V'eriien arzuhalde:
SarıkaınTşta muallim ikon raa.stalığına meb- 

ni İstnnbula nakledilmiş, işe başlamakta bir ay 
aralığı olduğundan terfi ettirilmemiş ve Devlet 
şûrasına vaki müracnati müddet müruru sebe- 
bile reddolunmuş bulunduğundan hakkının ve
rilmesini istemektedir.

îş düşünüldü;
Meclisin 803 sajalı kararı mucibince Devlet 

şûrasına aid ve oradan karara bağlanan hâdise 
hakkında encümence Tcarar ittihazına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1760 15- I V -1940
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Tevfik Durmuş.
C. H. P. Başkanı. 
Sinirkent.

Arzuhal h u lâ sa s ı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Vilâyetler idaresi ka
nununun 104 ncü
maddesinin
hakkında.

tadili

3203
'3373

IIulûsi Ba#cı. 
Topkapı Maltepe No.
2 de. 
îstanbul.

Emlâk üzerine ipo
tekli l)or(;lar hakkın
da.

2567
27ÖÖ

Vonle ı ı  arzuhalde :
O luz  küsui '  sone evvel ya[)rl<ııı ve bu g ü n k ü  

huk u k  lo lâkkile rine  ay k ır ı  düşen  V ilâye tle r  id a 
resi k a n u ı ıu m u ı  104 ııeü m addesin in  ta d i l i  sure- 
tile nah iye le r i  belediye a z a la r ın ın  meclisi unuı- 
mî a / a  seçimine iş t i ra k  edebilm ele rin in  teğm ini-  
ni is tem ekted ir .

D ahil iye vekâ le tin in  c e v ab ın d a :
Hu h u su s ta  tanz im  edilen k a n u n  ] jro jesin in  

M u h te l i t  encüm ende  b u lu n d u ğ u  b ild i r i lm ek ted ir .
îş  d ü ş ü n ü ld ü :
K a n u n u n  ta d i l in e  d a i r  dileği h a k k ın d a  encü 

mence y ap ı lac ak  m uam ele  o lm ad ığ ına  k a r a r  ve
rildi.  K a r a r  No. K a r a r  ta r ih i

1761 1 5 - I V -  1940

Verilen arzuhalde :
îstanbulun îmarının henüz tahakkuk etme- 

I mesi sebebile emlâk kıymetlerinin çok düşük ol- 
I duğundan ve alıcı bulunamadığından ve bu em

lâk karşılığı yapılmış olan borçların tesviyesin- 
. (lö büyük müşkülâta duçar olunduğundan bahsile 
! 2004 ve 2280 sayılı kanunların maksadı teğmiiı 
i  etmediğinden ve arazi ile emlâk borçlarının öden- 
I  mesi şekilleri arasında mühim farklar bulundu- 
I ğundan arazi misillû emlâk borçlannında uzun tak-
■ sitlerle ödememek hususunda ahkâm vazedilme- 
! sini istemektedir, 
j Iş düşünüldü :
j Kanun teklifine aid dileği üzerine encümence 
i tayini muameleye mahal olmadığına karar ve- 
' rildi. Karar No. Karar tarihi

1762 15 - IV - 1940

Haşan Fehmi ve ar. 
Kavaf,
Adapazarı.

Emlâki milliyedcn al- 
dıklan malların be- 
(ieileri bakında.

Verilen arzuhalde :
Hâzineden yüksek bedelle satın aldıkları em

lâkin taksitlerini ödemeye imkân bulamadıkların
dan ve esasen bu mülklerin değerleri de düşmüş 
olduğundan borçlarının hafifletilmesini istemek- 
tediler.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

1763 15 - IV -1940
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Ali Barut Okatan. 
Mamakt; taş ocağın
da Tereanlı Musa 
çavuş yanında. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası

i  Gördüğü fena mua- 
, meleden dolayı hak- 
' sıklıkların, izalesini 

islemektedir.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde :
Ana, babasını görmek için Mazgirde gitmiş 

ve akrabalarmın nefyedilmesi yüzünden umum 
müfettişliğe müracaat etmiş ise de fena muamele
ye maruz kalmış olduğundan lıaksızlıklarm izale
sini istemektedir.

Yapılan tahkikatta :
Müteaddid defa mahkûm edilen ve Tunçelin- 

de oturması menolunan müstedinin askerî kıta
sından firar ederek muhafız jandarmalar tarafın
dan öldürüldüğü anlaşılmakla yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1764 15 - IV - 1940

3122 ; 
3286'

959 I  
i m  \

Şadiye öztekin.
Şair Nedim caddesi 
sporcu Adil sokak 
No. 2.
İstanbul - Beşiktaş.

Babasından bağlanıb 
kesilmiş olan yetim 
maaşmm iadeten tah
sisi hakkında.

\'erilen arzuhalde :
Kocasından ve babasından bağlanmış olub bi

lâhare kesilen maaşın iadeten tahsisi hakkında ev
velce vermiş olduğu arzuhaline cevaben Arzuhal 
encümenince 17 - I - 1939 tarih ve .1850 numara 
ile ittihaz olunan kararda gerek babasından ge
rekse kocasından bağlanan maaşın on seneliğini 
almış olmakla dileğinin tei’vicine imkân olmadığı 
na kararverilmiş ise de kocasından bağlanan 
maaşın on seneliğini aldığını ve fakat babasından 
almakta olduğu 54 kuruş maaşınında kesildiği
ni ve bunun on seneliğini almamış bulunduğunu 
ve bu noktanın tedkikile babasından bağlanıb ke
silmiş olan maaşmm iadeten tahsisini istemekte
dir.

İş düşünüldü :
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin ll-IV-1938 

tarih ve 3797 sayılı tezkeresinde müstedinin iki 
noktadan olan istilıkaklarmm ödenmiş olduğu bil
dirilmekte ve encümence evvelce ittihaz olunan 
karar üzerine yeniden tedkikat icrasına imkân 
görülmemekte olmasına mebni yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tırü ıi

1765 15-IV-194Q
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Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Arif ve arkadaşlan. 
Kasaba halkından. 
Turgutlu.

Hâzineden aldıkları 
gayrimenkullerin tak
sit bedelleri hakkın
da.

Osman Naci Yener. 
1146 , Hafik kazası eski nü- 

, fus memuru, 
i Hizan.

Harcırahının veril
mediği hakkında.

Verilen arzuhalde:
1341 senesinde ellerinde bulunan harikzede 

mazbatalarile müzayedeye iştirak ederek Hâzi
neden aldıkları bağların ihale bedelleri çok 
yüksek olmakla beraber, bir çok sebeblerle istih- 
salâtın azalması ve mahsulün para etmemesi se- 
bebile taksitlerini veremediklerinden bahsile 
aşar bakayasının, eski yılların vergilerini, mü
badil ve muhacirler ve harikze»Irlerin tahakkuk 
eden borçlarını affeden ve çiftçilere meccanen 
toprak dağıtan Büyük Meclisin cenahi refet ve 
şefkatine sığınarak değer pahasma esasen tes
viye edilmiş bulunan bağların bakiye kalan tak
sitlerinin affini, olmadığı takdirde Hâzinece çı
karılan her nevi tahvillerin, borç senedlerinin, 
mübadil ve gayrimubadil bonolarmm bu borç 
mukabili kabulünü ve müddetin yeniden yirmi 
seneye temdidini veya alacakları mahsulden her 
sene bir nisbeti âdilede mahsul vermek suretile 
borçlarına mahsub edilmesini ve faiz aranılma- 
nıasını veyahud kanunu mahsusla arazi kıymet
lerinde kabul edilen yüzde kırk tenzilâtın ihale 
bedellerine de teşmil edilmesini ve 3031 numa
ralı kanunla yüzde yirmisini ödeyenlerin malı 
iade edebileceğine nazaran yüzde yirmiden faz
la verenlerin paralarının iade edilmesi hususla
rının teğminini istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Hâzineden taksitle mal alanlara ödeme ko

laylıklarının azami nisbette gösterildiği ve ta- 
leblerinin tervicine kanunî imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Yeni bir kanun çıkarılmasını havi ohın talob 

hakkında encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1766 15 - IV -1940

Verilen arzuhalde :
1930 senesinde tekaüd edildiğini ve tahsisat 

olmadığından senesi içinde harcırahını alama
dığını ve müteakib senelerde de vâki müraca
atlarında da müsbet bir netice alamayınca Mec
lisi âliye müracaatla yapılan tedkikat sonunda,
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3809
4Öİ9

4650
4 9 ^

Hüsnü Türkeri. 
Dergezenli camii ci
varında Nor 37 eski 
tahsildar.
Urfa.

evvelce tahakkuk ettirilen harcırahının malî 
hükümler dairesinde lüzumu tesviyesine 25 -
X - 1936 tarihinde 528 numara ile karar altına 
alındığını ve buna rağmen şimdiye kadar yine 
harcırahını alamadığını beyan ile matlubu hak
kında ittihaz edilen karar hükmünün infazı ve 
müsbet veya menfî cevab verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Tahvil verilmek suretile müstedinin harcı

rahının tesviyesi zımnında tanzim edilen evra
kın Muhasebat divanınca görülen lüzum üze
rine Sivas vilâyetince noksanları ikmal edilmiş- 
sede bu arada tahvil muamelesinin kaldırılmış 
olmasına binaen nakden ödenmesi icabeden bu 
borcun senei haliye muvazenei umumiye ka
nununun 15 nci maddesi mucibi tasarruflardan 
elde edilecek tahsisatla ödenebileceği bildiril
mektedir.

İşin icabı düşünüldü ;
Encümence 25 * X - 1936 tarihinde 528 sa

yılı kararla mumaileyhin harcırahıınn lüzumu 
tesviyesi karargir obnasına rağmen şimdiye ka
dar ödenememiş bulunması şayanı dikkat olmak
la beraber tasarruf attan elde edilecek tahsisatla 
malî sene içinde ödeneceği vekâletçe teyid kı
lındığından başkaca muamele tayinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1767 15 - IV -1940

Tekaüd edilmesi H. Verilen arzuhalde:
Hizmet müddeti otuz beş sene olduğu için te

kaüde ircaı hakkmda vaki müracaatı üzerine 
jandarmada geçon 13 sene hizmetinin filî hizmet 
müddetine dahil edilmiyerek bu müddetin 19 se
ne 8 ay, 29 gün hesab edilmesi ve bu münasebet
le Devlet şûrasına müracaat etmişse de bu hususa 
a id tedkikatın Divanı muhasebata aidiyeti hak
kında verilen karar üzerine Divana müracaat et
miş ve fakat maluliyetini tevsik eden vesaiki Sıh
hiye vekâletince tasdik olunduğu halde Divanı 
muhiisebatça, maluliyetin vazife esnasında ve va
zifeden mütevellid buluııduğuıuı vakit ve ;jamu-
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Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ınndri tosl)it cdilnudifiiııhMi vo îsonrîKUuı vaki 
müı-iU'îialm ıınza)"i alnuıınıyjıoıığuKİau balıislc 
dilo^’iııi i'oddotmiiî \o aıu-ak kcıulisiuiıı ;>5 sene
lik lıiznıeli oljııası sebehile ınalûliyet iddiasına 
evvplf‘0 lü;'nm ”;örm('nıİ!; ve jandarmada "tHjc'n 
müddetinin hesa))a dalıil edilemiym‘ğinin bildi
rilmesi üzerine malûliyet iddiasında bulunmak 
ınecburiyetindo kalmif  ̂ ve liîîdise mahallinde dok
tor })UİUTunadı t̂ için kaymakam ve karakol ko- 
mntanı ile sair zevatın şehadctl erile bunun işba ta 
C'ahşmış üldnî^mndan dosyasının tedldkilo ya raa- 
irdiyeinin kabulünü veyahud 20 sene hizmeti dol
durmak i(jin üq ay daha çalıştırılarak ondan son
ra tekaüd edilmesine karar verilmesini istemek
tedir.

Maliye vekfdetinden alınan eevabda:
Müstedinin bidayeten malûlen tekaüdiüğünü 

istemesi üzerine raporlarının Sıhhat ve çtimaî 
muavenet vekâU'tinee 1683 sayılı kanunun 43 neü 
maddesine (vazife ieabı malTıl olmayanlara) göre 
tasdik (Hİildisi V(> hizmet müddelİne ĵ öı-e kendi
sine 890 lira ikramiye verildiği ve maluliyetin va
zife ieabr olduğu hakkında ikinci müracaatı üze
rine vesaikin tekrar Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletine irsal kılınarak vekfıleti müşarüniley- 
haca bu defa da malûliyetinin vazife icabı olarak 
kabul edilerek 42 nci maddeye göre tasdik olun
duğu ve fakat Divanı muhasebatça bu vesaikin 
vazife icabı malûliyetin ifadeye kâfi görülmeme
si üzerine müstedinin Divanı muhasebata itirazda 
bulundvığu ve bu itirazında Heyeti umumiyece 
kabule şayan görlüdüğü ve millî mücadele hizme
tinin filî hizmete ilâvesine 695 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin mâni bulunduğu ve jandarma
da geçen hizmetlerinin silâh endazlıktan madud 
olmasına binaen 185 numaralı tefsir kararı mu
cibi filî hizmetten sayılanılyacağı bildirilmekte
dir.

İcabı düşünüldü:
Müstedinin hakkında tatbik edilen muameleye 

Divanı mulıasebat nezdinde itirazda bulunarak 
İtirazının reddi hakkında ittihaz olunan karar 1 
kânunuevvel 1937 - 28 şubat 1938 üç aylık rapor
la B. M. M. ne arzolunmuş ve Divanı muhasebat en
cümenince tedkik edilerek müstedinin malûlen
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Arzııhîit İmlâsası

2241 Sahih Çelebi.
2358 I Türkiye B. M. Mec- 

I ]isi havale ınemunı.
I Ankara.

4622 '

10H:i Said Bilen ve ar. 
J086 Beşinci icra raemur- 

luğundan kâtib.
1427 j 

1500!
Ankara.

Ankaranın Hukuk 
fakültesinden haksız 
olarak kayıdiarjnnı 
terkin edildiği M.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tekaüd edildiği zaman bu ınalûliyetin vazifeden 
ı»iitov«.‘llid olduğu hakkında bir iddiada bulun- 
ıııaıııiii; olduğu <»il)i rııalûliyetin hâdise zamanında 
vukuu teshil edilmiş olmasa bile hali tabiinin av- 
dctiıuh' )ıu (‘ i l ietİM tevsiki mümkün iken bunu 
yapmıyarak K5, 14 sem* sonra tedarik eylediği î e- 
lıadetnamelerle maluliyetinin vazifenin vukuu es- 
nasuıda hâdisat ve vaziTeden müm])ais olduğunu 
iddia ('vlcmesi Sî)2 sayılı kararla kabili telif görü- 
leıtK'miş olmakla Divanı muhasebatın bu babda 
ittihaz ('ylediği kararın y(>rinde görüldüğü hak
kında ittihaz', olunan karaı* .Meclisi Âlice kabul ve 
tasvih edilmiş v<‘ bu sııreth* katiyet kesbetmijj ol
makla başkacii-yapılacak muamele kalmadığından 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17<>S 1 . 1 - l V -  1ÎI40

Verilen arzuhalde :
tki sene imtihanlarda muvaffalt olamamış bu- 

1 ululuklarından fakültece kayidlarmın terkin edil
diğinden ve bunun haksız ve talimata muvafık 
olmadığından bahsile fakültenin bu husu.sta itti
haz etmiş olduğu kararın refini isteıniı  ̂ iseler de 
en son verdikleri arzuhalde ahiren Devlet şûra- 
smca hakları tanınmış olduğundan fakültece ka- 
jddleri tecdid edilmiş olmakla mütekaddim istida
ları hakkında ayrıca karar ittihaz olunmamasını 
istemektedirler.

îş düşünüldü : Müstedilerin bidayeten ita et
miş bulunduklan arzuhallerinde tasvir ettikleri 
hâdiseye nazaran işin esasen İdarî kaza merciin
de halli muktazi bulunmuş ve son istidaları ile 
bu yoldan karar istihsal eylemiş bulunmalanna 
göre encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1769 15 - IV - 1940

1494 I Hafız Hüseyin Ak- 
1561 i aydın.

Van - Kâzımpaşa. 
Hudud taburu he- 
sab memurluğundan 
emekli, 

i  Dijrarbakır.

C’ezae ’̂inde mahkûm. 1 Verilen arzuhalde : Kanunsuz un mubayaa 
Davanın başka bir j etmekten suçlu olarak Diyarbakır Kor. askeri 
mahkemede görülmesi; mahkemesince icra kılınan muhakemesinde dört 

buçuk seneye mahkûm edildiğini ve bu kararda 
kanunsuzluk, haksızlık edildiğinden ve mahkeme
nin usulüne tevfikan teşkil edilmediğinden ve hâ
disede alakadar olanların kanunsuz muamelele-
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rinin vesikalan mahkemeye tevdi edilmiş olduğu 
halde nazara alınmadığından ve Askerî temyiz 
mahkemesinin de itirazlarını reddeylediğinden 
ve Devlet şûrasının salâhiyetsizlik noktasından 
daviEigmı reddeylediğinden bahsile yapılan ka
nunsuz muamelenin düzeltilmesi ve hakkmdaki 
kararın refi için B. M. Meclisine vaki müracaa
tının Arzuhal encümenince tedkik edilerek
20 - X I - 1939 tarih ve 457 sayı ile (şikâyet ge
rek usule ve gerek esasa mütedair olsun kazaî 
salâhiyeti haiz mahkemeden sadır olan kararlar 
üzerine tadil ve ıslah gibi her hangi bir şekilde 
Encümence akar ittihaz edilemeyeceğinin mıüs- 
tediye anlatılmasına karar verildi), şeklindeki ka
rarına muttali olduğunu ancak, yapılan kanun
suzluk, yolsuzluk, hile ve sahteliğin pek çok ol
duğundan infaz edilmekte bulunan cezanın ikma
line on bîr ay kaldığından ve kendisinin af iste- 
meyib Teşkilâtı esasiye kanunu maddelerile as
kerî muhakeme usulü kanununun 358 ve ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 327 nci madde
leri mucibi iadei muhakemesinin tcğmini ile bu 
muhakemenin diğer Kor. mahkemelerinde icrası
nı Meclisin Heyeti umuraiyesinden istemektedir.

îş düşünüldü : Dilek mahiyeti itibarile ted- 
kike şayan görülmemiş ve encümence evvelce müt- 
tehaz kararın tadiline de esasen imkân buluna
mamış olduğundan dileğin reddine karar verildi.

Sitrar No. Karar tarihi

1770 15 . IV - 1940

865 Kadir Dursun.
903 I Doğanbey nahiyesin- 

' de eski varidat me- 
' muru. 
i  Beyşehir.

Devlet şûrasındaki 
evrakının iki sene- 
denberi karara bağ
lanmadığı H.

Verilen arzuhalde : On ü(; senelik varidat me
muru iken hakkında verilen tasfiye kararı üze
rine 1 - VII - 1937 tarihinde Devlet şûrasına da
va açmış ise de aradan iki sene geçmiş olmasına 
ve müteaddid ınüracaatlerde bulunmasına rağ
men davasının henüz intaç edilmediğinden şikâ
yetle müsbet veya menfi bir karar verilmesi hu
susuna delâlet edilmesini istemektedir.

Başvekâletten muhavvel Devlet şûrası riyase
tinin yazısında :

Mumaileyhin davasmın rüyet edilerek yapıladı 
tedkikata müsteniden varid görülmeyen talebinin 
reddine karar verilmiş olduğu ve ilâmının kendi-
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4818
5153

231
244'

5?12
5469'

5^1
5596

5233
'5 ^ ~

sine tebliğ edilmek üzere 11 - I I I  - 1940 tarih ve 
4378 sadıra numarasile Beyşehir kaymakamhğına 
gönderildiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Davasına aid ilâmın müstedi- 
ye tebliğ edilmiş olduğuna binaen yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1771 15 - IV -1940

Reşat Gümüş. 
Karacaahmed mek- 
teb sokağı Kör bak
kal caddesi 35 nu
marada.
Eski gümrük memu
ru.
İstanbul - Üsküdar.

Devlet şûrasından 
bir cevab alamadığı 
H.

Verilen arzuhalde : İstanbul vilâyetinden me
muriyetinden ihracına dair verilen karar üzeri
ne Devlet şûrasına müracaat etmiş ise de Teşki
lâtı esasiye kanununa nazaran şimdiye kadar ce
vab verilmemesinden şikâyet edilmektedir.

Başvekâletten alınan cevabda : Müstedinin 
Devlet şûrasında açtığı dava müruru müddetten 
dolayı raddedilmiş ve ilâmın 10 - V - 1939 tarih 
ve 5118 sayı ile İnhisarlar vekâletine irsal kılın- 
mivŞ olduğu Şûrayi devlet riyasetinin işanna at
fen bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Devlet şûrasından sadır olan 
kararın kendisine tebliğ kılınacağına binaen en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Muhittin öğsen ve ar. 
Zülfioğlu.
Jıîgil - Diyarbakır.
Harun ve ar. 
ömeroğlu.
Eğil - Diyarbakır.

Osman ve ar.
Birsan köyü ve di
ğer köyler ihtiyar 
heyetleri namma. 
Eğil - Diyarbakır.

Zülfükar ve ar. 
Aymtırt köyü ve Ku
tan köyleri muhtar
ları.
Eğil - Diyarbakır,

Kaymakamlık mer
kezinin Eğilde bıra
kılması.

1772 15-IV -1940

Kaza merkezinin Eğilden Pirana kaîdırılma- 
masını temenni etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabmda:
Bir çok faydalar yüzünden kaldırılması te- 

karrür eylediğinden bahsedilmiştir.
Encümence yapılacak muamele olmadığma 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1773 1 5 -I V - 1940
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608 ] Haşan Akboz ve ar. 
532 ‘ Eğil kasabası halkı 

I namına.
! Eğil - Diyarbakır.
I

Bekir Fikri Alpmar. 
Yenişehir Dikmen 
caddesi Yayla apart
man No. 8. 
Üsteğmen.
Ankara.

Arzuhal ûulâsası

1343
1404

Arzuhalinin Askerî 
Temyiz mahkemesine 
gönderilmesi.

1482
1549

Ali Remzi OnaL ! 
Kavacık köyünde es-1 
ki muallim.
Araç. i

Arzuhal encümeni
nin 26 - V - 1939 
tarih ve 236 sayılı 
kararı hakkmda.

Enciimeıı kararı ve ııe sebebden verildiği

Ankara Jandarma alayı mülhakı ikon 1934 
yılında haksız olarak tekaüde sevkedildiğindeiı 
İlmî ve idari kifayetsizlik isnadına dayanan 
hakkındaki tekaüd kaydinin kaldırılması iĉ in 
Büyük jVIillet Meclisi Riyasetine ikinci defa 
verdiği arzuhalinin, ağır hastalığından ötürü 
kanunî müddeti zarfmda müracaat edemediği 
Askerî temyiz mahkemesine havalesi ve bu su
retle mağduriyetten vikayesi istenmektedir.

3410 sayılı kanunun muvakkat maddesine 
tevfikan Encümende derdesti tedkik bulunan 
hâdiselerin Askerî temyiz mahkemesine şevki 
icab edip sonradan verilen arjzuhallerin şevkine 
imkân olmadığından dileğin ademi kabulüne ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1774 15 - IV -1940

Verilen arzuhalde :
Tasfiyeye tâbi tutulduktan sonra sebkeden 

bir talebi üzerine Arzuhal encümenince mütte- 
haz 16 - 1 - 1939 tarih ve 1842 sayılı karara kar
şı itiraz etmiş isede bu encümence 26 - V - 1939 
tarih ve 236 sayılı ikinci kararla encümenin 
evvelki kararının değiştirilmesini mueib bir 
sebeb görülemediği bildirilmekte isede îlyasa 
kurulunun yanlış ve noksan muamelesi sebebile 
esa,sı kavrıyamayan bakanlığın verdiği cevabın 
değiştirilmesine ve vilâyet makamı vasıtasile 
verdiği arzuhale cevab verilmemesinden şikâ
yet etmektedir.

İş düşünüldü :
Müstedi hakkında müttehaz 16 - I - 1939 ta

rih ve 1842 sayılı kararda dileğinin yerine ge- 
tirilemiyeeeği mucib sebebleri izah edilmiş 26 - 
y  - 1939 tarih ve 236 sayılı kararla da evvlki
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i [ ; karar teyid edilmiş ve bu kararlar katiyet kes-
i I  I betmiş olmakla başkaca tayini muameleye ma-

j hal olmadığına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1775 15-IV-1940

Beis 
Giresun 

Ol. î. Sökmen

M. M. 
Ordu 

//. Şarlan

Kâtib 
Samsun 

M. Vlaş
Balıkesir Bolu Bursa

Jt. Karan L. Gören M. F. Oerçeker

Çorum Gazianteb Kocaeli Niğde Ordu Rize
N. Knyaalp M. Şahin î. Tolon N. E rem Dr. V. Demir B. Dinç

Samusn 
N. Fırat

Sinob 
C, Alis

Tokad 
M. Develi

Van 
iî/. Boya
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1136
1191

2943
30%

Osman Tuncer. 
Receboğlu. 
Heybeliadada Ayyd- 
dız caddesinde 23 
numarada.
İstanbul - Heybeliada

Oğlunun deniz lise
sinden çıkanldığm- 
dan şikâyet.

Memed Sarıçam.
T o y o ğ ul 1 arından 
Alioğlu.
Bağlum - Ankara.

Arazisinin bir kıs
mına Ankara orman 
müdürlüğünce mü
dahale edildiğinden 
şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

\ ’'erilen arzuhalde : Hiç bir mahkûmiyeti ol
mayan, haseb ve nesebi belli bir Türk ailesin
den olan oğlunun, alındığı Deniz lisesinden bir 
buçuk ay sonra çıkarıldığından şikâyetle işin 
tahkikini ve oğlunun tahsilden geri bırakılma- 
masının teğminini istemektedir.

Yapılan tahkikat sonunda : IMüstedinin çocu
ğunun mektebe kabul evı^afııu haiz olınadığm- 
dan ve esasen de namzed olarak kaydedildiği 
anlaşıldığından encümenimizce tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1776 18 - IV -1940

Nahiyede Aktaş mevkiinde kâin ve ecdadın
dan müntakil 10 dönüm mikdarındaki arazisi
nin bir kısmına Ankara Orman müdürlüğünce 
müdahale edilerek ziraatten menedilmiş olma
sından şikâyet edilmektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevabda:
Mahalline gönderilen memura, bu mahallin 

kendisine aidiyetinden bahseden müstediden 
tapu senedi istenmiş ise de intikal muamelesi 
yapılmak üzere senedini tapuya verdiğinden 
bahsetmesine rağmen yapılan tahkikatta tapuda 
bunun üzerinde kayde tesadüf edilemediği ve 
bu mahallin çok eski zamanlarda yaşamış bir 
orman bakiyesi olub ileride Ankaranm yegâne 
mesiresi halini iktisab edecek orman kıtası vazi-- 
yetinde bulunduğu ve halen genç filizlerle mes
tur bulunan bu sahada zeriyat yapıldığı takdir
de genç orman kıtasının inkırazını mucib ola
cağı düşünülerek müstedinin bütün arazisinde 
değil ormanlık kısmında zeriyatm menedildiği 
bildirilmektedir.

Encümene davet edilen Orman umum mü
dürünün huzurile yapılan tedkikatta : Tapuda 
müstedinin gerek kendi namına ve gerek babası 
ve dedesinin namında bu mahal için tapu kay- 
dinin mevcud olub olmadığının tahkiki zımnın
da yapılan muamelenin noksan yapıldığı görü
lerek işin müdüriyetçe bir daha ehemmiyetle 
talıkiki lüzumuna karar verilmiş ve neticede 
müdüriyetten alman 5 - I I -1940 tarih ve 3096 
saydı tezkerede; Bahsedilen yerin tapu ile müs-
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1010
To~^

! Yakub îslâmoğlu. 
Nahiye merkezinde 
misafireten mukim. 
Rizenin Kala ma
hallesi halkından. 
Alaçam.

tedi Menied Sanyama aidiyeti anlaşılarak mü
dahale edilmemesi hakkında icab edenlere emir 
verildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedi hakkında yanlış ola
rak tatbik edilen mııameleden sarfınazar edildi
ği ve mülkün kendisine tamamen iadesi lüzumu 
Orman umum müdürlüğünce icab edenlere 
emredildiğine göre encümence yapılacak mua
mele kalmamış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1777 18 - IV -1940

Kanunsuz olarak ka
nal açılmasından mü
kellef tutulduğundan 
şikâyet.

Alaçam nahiye merkezine sekiz kilometre me
safede Sarılık çaymın sıtma mücadele kanunu
na tevfikan açılmasında kendisinin de mükellef 
tutulduğunu halbuki kendisinin Alaçam ahalii 
asliyesinden olmadığım, açılacak kanalm uzun
luğu genişliği ve derinliği de mühim olduğundan 
bunun küçük sayı ile açılmasına imkân bulun
madığını ve kanalm açıLmasma 1938 senesinde 
başlandığma göre bunun uzun bir say ve uzun 
bir zamana muhtaç bir iş olduğu ve kendisinin 
açılacak bu kamal civarında hiç bir hakkı intifai 
bulunmadığını beyanla yapılan haksızlığın düzel
tilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Müstedi bu nahiyede misafireten mukim bu
lunduğunu iddia etmekte ise de nüfus kaydinin 
Rizede bulunmasına rağmen 20 senedenberi Ala
çam nahij^esinde mukim bulunduğu ve bir evile 
müteaddid tarlaları olduğu ve tütün ticaretile iş
tigal ettiğinin yaptırılan tahkikatla anlaşıldığı 
ve sıtma kanununun (6) ncı maddesi mucibince 
mahallî sıtma mücadele komisyonunca ittihaz 
olunan karar şahıs başına beş günlük iş olmak 
üzere 1386 kişiye küçük say mükellefiyeti tah
mil edilmesinde ve bu meyanda yirmi seneden
beri mezkûr nahiyede ikamet edib mülk sahibi 
bulunan müstedinin de mükellef tutulmasında 
kanuna mugayir bir keyfiyet olmadığı bildiril
mektedir.

İcabı düşünüldü : Tatbik olunan-muamele
ye kani olmadığı surette İdarî kaza yoluna mü-
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1204:
1263

Abdullah Doluca. 
Vilâyet tahrirat kâ 
tibi.
Çarkın.

jkamet yevmiy&ji 
iiakkmda.

1617
1 ^ '

Ali Ünal. ı

Kastamonu otelinde ; 
misafir Çerkeşin Ova-' 
cık nahiyesi Yünüt ı 
divanı Eski köyde

O vazoğull arından 
Memedoğlu,
Ankara.

Yardım yapılması.

' racaat edebileceğinden encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1778 18- I V -1940

W‘rilen arzuhalde: 1936 senesinde tahakkuk 
eden Orta nahiyesi müdür vekâleti zamanma aid 
ikamet yevmiyesinden 110 lirasının düyuna ka
larak müteaddid müracaatlarına rağmen bu güne 
kadar alamadığından şikâyetle bu hakkının veril
mesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
1936 senesinde tahakkuk edib de senesi için

de tesviye edilemediğinden düyuna kalan 110 lira 
alacağının düyunda kayidli bulunduğu ve karşı
lığı olmamasından ödenemiyen bu paranın 1939 
nmvazenei umumiye kanununun 15 nci maddesi
ne tevfikan takib edilmekte olan tasarruflardan 
teğmin olunacak tahsisatla derhal ödeneceğinin 
iinlaşıldığı bildirilmekedir.

I§ düşünüldü: Vekâletçe kabul edUen borcun 
ödeneceği anlaşılmakla yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Kiirar tarihi

1779 18- IV -1940

Verilen arzuhalde :
Millî mücadelede beşinci Kor. üçüncü süvari 

tümeni yirmi yedinci alay mizraklı bölük 
kumandanı milis yüzbaşısı iken Torbalı ve Ka
dife kalesinde yaralanarak İzmir nümune hasta
nesinde tedavi edildiğini ve iki ayağı kırık, ka
fası sakat ve karaciğersiz olarak hastaneden tma- 
lûlen çıktığını ve bu husustaki muamelesinin ik
mali ile kendisine tekaüd maaşı verilmesi hak
kında Millî Müdafaa vekâletine vaki müracaat
larının semeresiz kaldığını ve bu kere bu işi tek
rar takib için Ankaraya gelmiş olmakla ve bir iki 
ay burada bu işle meşgul olacağına binaen ma
sarifi zaruriyesine medar olmak üzere yardım 
yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabmda :
Müfltedinin 1937 senesinde vaki müracaati 

üzerine Ankara merkez hastanesinde yaptırılan
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658
689 Rıfat Kaan. 

Molla Şakiroğlu. 
' Yozgad.

Avukatlık kanununun 
50 nei maddesi hak
kında.

1247 j Ferhad Aydm. 
İ3Ö7 ' Gönderib köylü. 

I  tsaoğlu.
' Midyat.

Alacaklarım alama
dığından şikâyet.

muayenesi üzerine verilen raporda tesbit edilen 
arızasının 551 sayılı kanunun emraz cedvelinde- 
ki dereceye uygun olmadığı gibi buna karşı vaki 
itirazı üzerine 1939 yılında Gül hane hastanesinde 
icra ettirilen muayenesinde de salifüzzikir ka
nunim emraz eedvelindeki derecelere uygun ol
madığının tesbit edildiği ve mumaileyh, erin bu 
hususta Devlet şûrasına da müracaat etmiş bu
lunduğu ve bu sebeblerle de terfihi cihetine gidi
lemeyeceği bildirilanektedir.

îş düşünüldü Meclisi Âlinin 803 sayılı kararı 
gereğince encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1780 18 - IV - 1940

\'erilen arzuhalde : 15 sonedenberi yapmakta 
olduğu arzuhalcilikten avukatlık kanununun 
50 nci maddesine dayanılarak menedildiğini ve 
halbuki Teşkilâtı esasiye kanununun 70 nci ve 
103 ncü maddelerile avukatlık kanununun bu 
maddesi hükmünün tearuz teşkil ettiğini ve bina
enaleyh bu maddenin tatbiki suretile şalisi hür
riyet ve kazancının rahnedar edildiğini beyan ile 
50 nci maddenin tadili için mebusların takrir 
vermelerini istemektedir.

Taleb kanun teklifi mahiyetinde olmakla red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1781 1 8 -IV -1940

1513 sayılı kanuna tâbi biri 1933ve diğeri 1939 
tarihli istihkak vesikalarının muhtevi bulunduk
ları mebaliği müteaddid müracaatlerine rağmen 
almağa muvaffak olamadığından şikâyetle gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında ;
Müstedinin bahseylediği iki kıta tekâlifi har

biye mazbatalarından 157 numaralı mazbata baki
yesinin asıl mazbata saliibi olan zate tesviye edil
miş olduğu, ancak müstedinin bilvekâle evvelce 
bu mazbata muhteviyatının bir kısmını kendine 
almış bulunması sebebile diğer mütebaki kısmı
nın de kendisine verilmesine imkân olmadığı ve
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebel)den verildiği

1155
1102'

1486
İ553T

1759
1845'

Sadettin îlhan. 
Postahane karşısın
da inşaat yazıhane
sinde eski Sultan- 
ahmed nahiye müdü
rü.
Diyarbakır.

İkamet yevmiyesi
nin verilmesi.

bu mazbatadan Hâzinenin bir borcunun kalmamış 
olduğu ve diğer 146 numaralı mazbata bakiye
sinin ise Günderib kariyesi namına tanzim edilmiş 
olub cebir suretile müstedinin tesahub etmiş bu
lunduğu ve Midyat malsandığıııdaki tekâlifi millî 
defterlerinde tahrifat yapıldığı ihbarı üzerine 
icra kılınan teftişlerde filhakika köylüye aid maz
bataların e.şhas eline geçmesini teğminen bazı 
tahrifat yapıldığından ve bu meyaııda 146 numa
ralı mazl)ata kaydinin de tahrifata uğradığı an
laşıldığından bahsile tediyesine imkân görülemi- 
yerek münazaalı olan meblâğın bütçe emanetine 
ahndığı ve teayyün edecek haklıya verileceği bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : îddia edilen mazbatalara ve 
bunların muhteviyatına sahib ve malik olduğuna 
dair müstedinin maliye makamatını ikna edecek 
kanunî ve katği vesaik ibraz ettiği surette Hazine 
zimmetinden kalan mebaliğin ödeneceği anlaşıldı
ğından hâdise üzerine encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1782 18 - rV̂  -1940

Verilen arzuhalde: Türkiye - İnin daimî hıı- 
dud komisyonunda çalıştırıldığından ve tahak
kuk eden ikamet yevmiyelerine aid muameleler 
yapılmıyarak bu hakkının sürüncemede kalma
sına sel)ebiyet verenler hakkında kanunî mua

melenin yapılması istenmektedir.
Dahiliye vekâletinden alman cevabda: Ta

hakkuk evrakının mevcud olmadığından ve tah- 
sisatsızlık sebebilo borç cKİenomediğinden istenen 
malûmat Mardin vilâyetinden geldiğinde para
nın mevzuat dairesinde ödeneceğinden ve encü
mende bulunduğu anlaşılan tahakkuk evrakla
rının vekâlete gönderilmesi lüzumundan bahse
dilmektedir.

İş düşünüldü: Vekâletin istediği evrak encü
mence gönderilmiş ve muamele ikmal olunarak 
müstedinin hakkı ödeneceği bildirilmiş olduğuna 
göre encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1783 18- I V -1940
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992
103S

B. Rüştü Alkuş. 
Kuzguncuk Delikoy 
mahallesi Bozacı so
kak 24/15 numaralı 
evde.
Boğaziçi - îstanbul

I îktısad vekâletinin
i Devlet şûrasına gön-
; derdiği bir vesikanın
j bir suretinin tarafı-
' na tebliği.

2308
2427

2ö58

Ahsen Çelik.
Askerî kaymakam 
mütekaidi.
Bilecik.

Hâzinedeki matlu
bunun verilmesi.

Verilen arzuluıldo : İktısud vekâleti aleyhi- 
iic actı^ı bil’ davada vekâletin lâyiha ile birlik
le Devlet şûrasına gönderdiği bir vesikanın bil' 
sui’etiııiıı tarafına tebliğini istemektedir.

Devlet şûrasından alınan cevabda:

Müstedi hakkında mahrem işaretli olan ve
sikanın davanın hitamında vekfllete iade edil
miş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Verilmesinde kanunî bir mah
zur olmadığı surette vesika suretinin vekâletten 
istenebileceğinden encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi, ,

Karar No. Karar tarihi

1784 18- I V -1940

Verilen arzuhalde:
1832 senesinde Yemende ordu ihtiyacına sar- 

fedilmek üzere Yedinci kolorduya 200 altın 
lirayı karzen veröiğini ve bunun senedi resmî 
ve vesaiki sairesi mevcud olduğu halde Mâli
yece tesviye edilmediğinden ve maaşatından te
raküm edib de alamadığı 599 lira 46 kuruşun 
da tahkikat neticesi sabit olduğu halde tediye 
edilmediğinden bahsile her iki matlubun tediye 
edilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabta:
Müstedinin 1513 numaralı kanuna tâbi 599 

lira 8 kuruş alacağının Bilecik deftardarlığınca 
ödendiği ve 1513 numaralı kanunun şümulü ha
ricinde kalan ve 459 numaralı mahsubu, umumî 
kanunu hükümlerine tâbi tutulması lâzımgelen 
200 liraya aid talebinin de tahakkuk evrakının 
Bilecik defterdarlığından istenildiği ve vüru- 
dunda muktazasının ifa edileceği bildirilmek* 
tedir.

îcabı düşünüldü:
Dileği varid görülerek kısmen yerine geti

rilmiş ve kısmen de muamelede bulunmuş ol-
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Arzuhal veren le-' 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
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i  I duğu anlaşılmakla encütuence yapılacak ınııa-
I j ın,t‘le' olmadığına karar verildi.
j I

! I Karar No. Karar tarihi

1785 18 - IV -1940

Reis
Giresun

M. M. 
Ordu

Ol. t. Sökmen H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 

M. Ulaş
Balıkesir 

F. Sözener
Bolu 

L. Gören
Çorum 
N, Kayanip

Gaziantel) Kıı*şehir Kocaeli Niğde Ordu liize
M. Şakin Dr. Y. Z. Somer t. Tolon N. Krem Dr. V. Demir H. Dinç

Samsun Sinob Tokad
N. Fırat î. C. Aliş M. Develi

Van 
M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduİdan  yer 

Rifat Sun ve ar. 
Ticaret ve sanaî 
odasında emekli ön 
yüzbaşı.
İstanbul.

4756
5087

Bekir Kurd ve ar. 
Saadet mahallesinr 
den.
Yumurtacı.
Karacabey.

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Maaşlarının kanun
suz olarak tevkif edil
diğinden şikâyet.

Verilen amıhaide : İstanbul vilâyeti kazala
rında bulunan mal müdürlerinin her birinin emekr
li maaşları hakkında başka ba^a muatm.elel«r tat
bik ederek 3656 ve 3659 sayılı Devlet memurları 
ve müessesat barem kanunları hükümlerini ihlâl 
ettiklerinden ve kendileri ticaret ve sanayi oda
sında müstahdem bulundukları halde tekaüd 
maaşlarını kestiklerinden şikâyetle haklannm 
muhafazasını istemektedirler.

Malİ3̂e vekâletinin cevabında :
Devlet mjemurları aylıklarının tevhid ve tea

dülü hakkındaki 3656 numaralı kanunun 24 ncü 
maddesinde memuriyet derece ve aylıkları ka
nunla tesbit edilmiş bulunan müessesattan tahsi
sat veya ücret alanların 325 tarihli tekaüd ka
nunu mucibince bağlanan aylıklaı*ın fevkalâde 
tahsisatlarının ilâve edilmeksizin ve 1683 sayılı 
tekaüd kanunu mucibince bağlanan aylıklarm da 
nısfının verileceği yazılı olmasına ve ticaret oda
ları, bankalar ve Devlet müesseseler! memurları 
aylıklarmın tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 
sayüı kanunla memuriyet derece ve aylıkları tes
bit edilen müessesattan madud bulunmasına ve 
ticaret odalarında müstahdem mütekaidinin te
kaüd maaşlarının 3656 numaralı kanunun 24 ncü. 
maddesi mucibince fevkalâde tahsisat veya nısfı
nın kesilmiş olmasında kanunsuzluk olmadığı ve 
Beyoğlu mal müdürlüğünce yapılan muamelenin 

I doğru olduğu bildirilmektedir, 
i İş in  icabı düşünüldü : Tatbik edilen muamele- 
i ye kanaat edilmediği takdirde İdarî kaza yollarına 
I müracaat erdilmesi'iktiza edeceğinden encümen- 
i ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ellerinde bulunan 
harikzede mazbata* 
Ittfîna mukabil em̂  
vali metrûkeden bir 
şey alamadıklann- 
dan şikâyet

1786 19 - IV - Î940
Verilen arzuhalde: Ellerinde bulunan harik

zede mazbatalarına mukabil emvali metruketlen 
bir şey alamadıklarından bunlardan istifade için 
yeni bir kanun teklif edilmesini istemektedir.

1§ düşünüldü:
Yeni bir kanun teklifi mahiyetinde olmakla 

dileğinin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1787 19 - IV - 1S40
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıırduklai’i yer

Fehmi Sağmal. 
Elâzığın Rizaiye ma
hallesinden.
Göçmen Ahmedoğlu. 
Akşehir.

Arzuhal hulâsası i Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

i Suçsuz olarak nakle 
! tâbi tutulduğundan 
I memleketine iadesi.

1097 I Haşan Basri Dilçık. 
1150 j Kahramanlar Behra- 

' man sokak No. 6 
evde.
j Ziraat bankası es- 
; ki memurlarından, 

tzmir.

Vorileıı nr/.uhalde: nn-sinul»' doğııh bü.yüınok- 
tciı hn'̂ kn sıunı olıuridığından ve aııasıl Türk ol- 
dngııiHİHiı bahsili' s(;r]»('s1 isinin iadesini istenıek- 
t('dir.

Dahiliye, vekâlelinin eevabrnda :
2S48 sayılı kanım hükümlerine tevfikan Yük

sek Vokillei'i TT('yel inee nakle lâbi tul ulan eşhas
tan olduğundan dileğinin kabulüne inıkân fçorü- 
leıned iği bildirilinektedi ı-,

2848 sayılı kanuna tevfikan yapılan nakil 
keyfiyeti hakkında cneümenee kar-ar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1788 19- I V -1940

Tekaüdiye tahsisi 
veya memuriyetinin 
iadesi.

Verilen arzuhalde : Ziraat bankası Sivrihi
sar müdürü iken 1930 senesinde tazminat verile
rek kadro haricine ('ikarıldığından Devlet şû- 
rasınava ki itirazı salahiyet harici görülerek red
dedilmekle Millet Meclisine müracaat ettiğinden 
ve neşrolunan kanun gereğince tekaüdiyesi veril
mesini istediği halde hizmet müddetinin tekaüd 
maaşı verilmesine müsaid olmadığı l)cyanile tale
bi isaf edilmediğinden ve memuriyet talebinin de 
kabul edilmediğinden şikâyetle ve tekaüd edil
mesi veya memuriyet verilmesi hususlarının ka
rara bağlanmasını istemektedir.

İktısad vekâletinden alınan tezkereye bağlı 
Ziraat bankası umum müdürlüğünün tahriratın
da : mumaileyhin vazifei memuresini sui istimal 
ve bazı eşhastan usulsüz olarak tahsil ettiği pa
rayı zimmetine geçimıesi sebebile işten el çektiri
lerek mahkemeye tevdi edildiği ve mahkemece üç 
ay hapsine ve altı ay müddetle memuriyetten 
mahrumiyetine ve bu cezaların teciline karar ve
rilmiş olduğu ve hizmeti filiyasinin otuz seneyi 
doldurmamış olduğundan tekaüd edilemiyeceği ve 
mahkûmiyeti sebebile de işe alınamadığı bildiril
mektedir.

îşin icabı düşünüldü : Tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1789 19 - IV -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

F'erid Türk 
Simitçi mahallesi 
ikinci sokak 2 numa
rada.
Hacı Eminoğlu. 
Bursa.

Arzuhal hulâsası ı Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Arazi verilmesi. Verilen arzuhalde ; Millî mücadelede orduya 
haberler götürmek suretile hizmet ettiğinden ve 
bu yüzden aua vi‘ babasınm Yunanlılar tarafın
dan katil ve değirmen ve mallarının yağma ve 
lahrib edildiğinden i)ahsile kendisine arazi ve
rilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda:
Tevzii arazi talimatnamesi dairesinde mu

maileyhin dileğinin yerine getirilmesinin Bursa 
Valiliğine yazıldığı l)ildirilmektedir.

icabı düşünüldü : Dileğin Hükûmetye naza
ra alınmakla encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1790 19 - IV -1940

^̂ 48 I Ahmed Kerim ve ar. Mülga Hatay Hükû- 
780 Tüccarlar namma. metince tahakkuk 

İskenderun. ettirilen istihlâk ver-
pris'inin terkini.

Mahmud Dinç.
790 ' AÎornik köjoinden. 

I Dabak. 
i Slâzığ.

Ziraat bankasına 
olan borcu H.

Verilen arzuhalde : Mülga Hatay Hykûmeti 
tarafından mağazalarında meveud mallan için 
tahakkuk ettirilmiş olan istihlâk vergisinin ter
kin edilmesini istemektedirler.

Maliye vekâleinin cevabında:
3711 sayılı kanuna ek 3732 sayılı kanunun 

birinci maddesinde, (Hatay Devleti tarafından 
3711 sayılı kanunun meriyeti tarihine kadar ve 
l)U tarihten sonra tahakkuk ettirilmiş olan vergi 
ve resimlerle harçlardan 1938 devresine aid 
olanların istisnası ile maadasının kayidlerinin 
terkin edileceği) musarrah olub bahsi geçen is
tihlâk vergisinin 1939 senesine aidiyeti sebebi- 
le terkinine imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Taleb, yeni bir kanun vazı mahiyetinde ol

makla encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1791 19- I V -1940

Verilen arzuhalde: Ziraat bankasından istik
raz ey]f*diği mebaliği hastalığı sebebile vadesinde 
ödeyemediğinden mülkü Ziraat bankasınca satıl
dığı cihetle mağdur olduğundan bahsile borcunun
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Arzuhal verenle - 1  
rin adı, sam  ve | Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeaı verildiği 
oturdukları yer ! |

I 15 sone taksitle ödemek üzcro tadanın kendishıe 
j iadesini istemekledir.
j İktisad vekâletinin ceval)inda:
i  Mumaileyhin ipotekli borc'iinun taksitlerini
* vadesinde ödeıneııuisi sehebile {i'ayrimenkullerinin 

satışa ijıkarıldığı ve vilâyet idare heyetince satıl
dığı ve tescil muamelesinin yapıldığı Ziraat ban
kası umum müdürlüğünün işarına atfen l)ildiril- 
mektedir.

Encümence tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1792 19-IV-194ü

1087i
İ139İ

M. Aziz Akar Kıbrıslı. Haksız olarak aske- 
Yenice kazasının So- re alınmak istenildi-
fular köyü 
dan.
Çanakkale.

halkın- ğinden şikâyel.

Verilen arzuhalde: Kıbrrslı olup 1926 yılında 
anavatana iltica ettiğini, Bursada, Kdremidde. 
ts4anbukla müteaddid yerlerde' (-alıştığını ve Fa- 
tiiı, üsküdai*, Edremid askc'rlik şubelerinde mu- 
kayyed olduğunu vh askere alınmadığım, halbuki 
şimdi Bursa askerlik şubesince ve (^alıştığı köyler
de ihtiyar heyet ve karakollarınca asker kaçağı 
olarak tutulup hapsedildiğinden şikâyetle serbest 
bırakılmasınnı leğminini istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında;
]\Iumaileylıin 1926 yılında Kıbrıstan hicret 

eclerek Taisus nüfusuna kayid ve tescil edilmiş 
olduğu v(> o zaman hükmü cari olan 885 sayılı 
iskân kanunu hükmüne tevfikan ihtiyata {geçi
rilmiş erattan olduğu ve bu askerlik muamelesi
nin nüfus hüviyet cüzdanına kaydedilmesi için 
Bursa askerlik şubesince halen mukim bulunduğu 
Çanakkale şubesine yazılmış olduğu ve hakkında 
kanunsuz muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Dilek üzerine tayini muamele 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1793 19 - IV -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdukları yer  

M. Emin Bursal. 
Ozmen. mahallesi Ha- 
lid paşa caddesi 
No. 91.
Mudanya.

Arzuhal hulâsası
Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Hâzineden matlubu ! Millî mücadele seneklerinde Mudanya Os- 
olan paranın veril- | manii baııliası şubesince eşhası muhtelifeye ya- 

I pılan jkrazatın ınüstakrizleı-in firarı sebebile 
istifa edilemediğini ve bunların mallarına Mali
ye vekâletince vazıyed edilmiş olmakla Vekâ
leti müşarünileyha aleyhine ikamei dava oluna
rak davanın vekâlet aleyhine neticelendiğini ve 
buna rağ:ra'en mebaliği mezburenin tesviye edil
mediğini beyanla kendisinin l)anka şube müdü
rü olması sebebile aval sıfatile tazmin etmek 
mecburiyetinde kaldığından bahsile 791 sayılı 
kanun mucibi borçluların mallarına vazıyed 
eden Hazinei mâliyece bu paramn tesviyesinin 
teğminini istemektedir.

Maliye vekâleitnin cevabında : Mumaileyh 

tarafından Hazine aleyhine istihsal edilmiş bir 
ilâm mevcud olmadığı ve bankaca istihsal edi
len ilâm sebebile Hâzineye teveccüh edecek in
faz vecibesinin bankaya bahşolunabileceği, bu
nunla beraber borçlu mübadillerin mallarına 23 
kânunusani 19^3 tarihinden evvel icraî veya ih
tiyatî haciz konulmamış olduğundan bu alaca
ğın 791 sayılı kanunun şümulü haricinde kaldı
ğı ve bu itibarla borçluların metruk emvalinin 
alacağı karşılık tutulmasına imkân bulunma
dığı ve keyfiyetin mülga Muhtelit mübadele ko
misyonunda müttehaz 95 sayılı karara mevzu 
teşkil etmesi itibarile alâkadarların borçluları 
nezdinde bilûmum vesaiki hukukiyeye müracaat 
suretile işlerini takib ve istifayı hakta muhtar 
bulundukları ve bu esbaba binaeh işbu ilâmla
rın infaz kabiliyet ve imkânları görülemediği 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin elinde icraî ka
biliyeti haiz bir ilâm mevcud ise usulen icra 
dairesine müracaatle kanun dairesinde icraî 
takibat yaptırılması iktiza edeceğine ve Maliye 
vekâletinin zikredilen müdafaatma karşı müste-
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! j dinin icra mercii huzurunda iddiada bulunma-! • ! i
i I I SI icab eyleyeceğine göre filhal encümence ya-

j pıhu'jık bir muamele olmadığına karar vcı-ildi.
1 i I Karar No. Karar tarihi
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1794 1 9 -IV -1940

Reis 
Giresun 

Ol. t. Sökmen

M. M.
Ordu 
II. Şarlan

Kâtib 
Samsun 

M. Ulaş
Balıkesir Bolu

F. Sözener L. Gören
Bursa 

M. F. Gerçeker

Çorum Gazianteb Kırşehir Niğde
N. Kayaalp M. Şahin Dr. Y. Z. Kayaalp N. Erem

Ordu Rize
Dr. V. Demir R. Dinr

Samsun Tokad Van Hatay
N. Fırat M. Develi M. Boya B. S. Kunt
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I İbrahim Sadıç. 
j Aliağa nahiyesinde 
I mukim, 
j Nevrekoplu. 
j Ahmedoglu. 

Menemen.

Ev verilmesi. ! Nevrekoptan ana vatana iltihak ettiğinden ve
i  ihtiyaç ve kalabalık aile efradı olduğundan bah-
! sile ev ve yer verilmesini istemektedir,
i  Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva-
I bında :
• Müstediye toprak ve ev yeri verilmesi husu-
! sunun İzmir valiliğine yazıldığı, bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak bir mu-
I am ele  olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1795 25-IV -1940

642 j Ziya Anca. i  Gümrük ve inhisar-
673 I Şişli küçük bahçe so- 1ar vekâletince itti- 

kak Meşrutiyet apar-1 haz edilen kararlar
tımanı No. 9. 
Şişli - İstanbul.

H.

Verilen arzuhalde Mülğa Tütün inbisan umum 
müdürlüğünün hususî bütçe ile idare edildiği za
manlarda kaçakçılarla mücadele için müdürü 
umuminin emrine verilen tahsisatın hesabatım 
kalemi mahsus müdürü sıfatile tuttuğu ve bu sı- 
rada vazifeyi suiistimal iddiasile mahkemeye ve
rildiğinden ve neticede lehine verilen beraet ka
ran tasdik edildiğinden ve altı sene devam eden 
bu vaziyetten sonra bir vazife verilmesi için mü
düriyeti umumiyeye vaki müracaati azledilımiş ol
duğu cevabile karşılandığından ve açık maaşlan- 
mn da verilmediğinden bahsile Devlet şûrasına 
müracata mecbur kaldığını ve Şûraca maaş hak
kında aleyhine ve azli keyfiyetinde lehine karar 
verildiğini ve tekrar vaki müracaatına Şûra ka- 
rarmm müdürler encümenince tedkik edilerek 
tekrar azline karar verildiğinin bildirilmiş oldu
ğunu ve bu suretle kanunlara riayetsizlik edilmiş 
olduğundan kendisini bir vazifeye tayin etmeyen 
limnm jnüdÜTİüğün kanun hükümlerine riayete 
icbar edilmesini ve müterakim maaşlarının veril
mesini istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında: 
Devlet şûrası ilâmmda da bahsedildiği üzere Da
hilî nizamname mucibince iki sene açıkta kalmış 
olan müstedinin fUEİedilmiş olduğa ve hakkında 
tatbik edilecek başkaca muamele olmadığı bildi- 
rihniştip. -•

Encümence görülen lüzum üzerine celbedilen 
vekâletin inhisarlar şabe müdürü Fikri Fesdog-
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lundan alman izahatta: evrakı sarf iye tutmadı
ğından 2 nisan 1932 de memurlar encümenince 
açığa çıkarılan müstedinin 1609 sayılı kanunla da 
muhakeme altına alınmış ve neticede beraet ey
lemiş olduğu ve 14 - I  - 1937 de bir memuriyete 
alınmasını isteyen müstedinin hizmete alınması 
müsaid görülmeyerek memurin komisyonunca 
12 - II  - 1937 de azline karar verilmiş bulunduğu 
ve 3 - IX  - 1937 tarihli Devlet şûrası kararile 
müstedi 27 - I - 1938 tarihinde anüracaatini tek
rar ediyorsa da umum müdürlük; 1926 tarihli 
Dahilî nizamnamenin 85 nci maddesine tevfikan 
iki senedenberi idarede çalışmayan mumaileyhin 
istihdam edilmemesi için başka bir şahıs emsal 
gösterilerek 21 - III  - 1938 de evvelki azil kara
rı teyid edilmek suretile yine vazifeye alınmadığı 
anlaşılıyor.

İş düşünüldü : İdarece işten men ve muhake
me altına almmış ve ayni zamanda azledilmiş olan 
müstedinin mahkemeden beraet kararı almasına 
ve Devlet şûrasından da azil kararının refi ile mü- 
nasib memuriyete tayinine dair ilâm istihsal ey
lemesine rağmen Dahilî talimatnamenin hüküm
leri esas tutularak iki sene vazifede bulunmadı
ğından bahsile Devlet şûrasınca reddedilmiş olan 
birinci azil kararını teyiden ikinci defa azil ka
ran  verilmek suretile müstedinin memuriyete 
alınmamasında ve üâm hükmünün infaz kılmma- 
masında isabet görülemediğinden kanuna muhalif 
olarak tatbik edilen bu muamelenin kaldırılarak 
müstedinin münasib bir memuriyete tajan kılın
masına ve açık maaşlarmın verilemeyeceği Devlet 
şûrası ilâmında yazılı bulunduğundan 800 sayılı 
Meclis kararı mucibince bu nokta hakkındaki di
leğin encümence reddine karar verildi.

a?57
W63

Halil Çabuk. 
Tavukçu köyünde. 
•Salihoğlu. 
l*mit.

¥apıl««ak mıntaka 
yatılı okulu yeri H.

Karar No. Karar tarhii

1796 25 - IV - 1940

Dokuz köyün ortası Sarıca köyünde yapılması 
mukarrer olan bir yatı mektebinin Tavukçular 
köyünde inşasına teşebbüs edilmesinden dolayı 
diğer köylerin masrafa iştirak etmemesi ve bü-
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Arzuhal verenle-

1051
1104

Dursun Kaya. 
Tortum telgraf mü
dürlüğünden müte- 
kaid.
Brzurum.

2990 Tahsin Duru.
31441 Hilvan kazası mal

müdürü.
Urfa.

m

Hakkmda müttehaz 
tasfiye kararının re- 
fi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tün yükün Tavukçular köyüne yüklenilmesinden 
şikâyet edilmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında :
Tam merkezin Tavukçular köyü olduğundan 

ve masarifin beş köy arasında taksim kılındığın
dan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
ulnıadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1797 25 - IV -1940

Verilen arzuhalde : Büyük muharebede ve 
Millî mücadelede pek bü\nik hizmetleri olduğun* 
dan ve mükâfat beklerken tasfiyeye tâbi tutula
rak 1929 senesinde eski kanun ahkâmile tekaüd 
edildiğinden ve aldığı cüzî maaşla geçinemediğin- 
den bahsile bir iş almak üzere hakkındaki tasfiye 
kararının refini istemektedir.

Nafia vekâletinin cevabında : Müstedinin aczi 
ve sicilinin* bozukluğu sebebile 788 numaralı me* 
murin kanımtmun muvakkat birinci maddesine 
tevfikan 1929 senesinde tasfiyeye tâbi tutulduğu 
bildirilmektedİT.

tş düşünüldü :
Hakkmda yapılan muamele üzerine idari ka

za yoluna müracaat etmesi iktiza ederken Mec
lise müracaat ettiği anlaşılan arzuhal sahibinin 
dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1798 25-IV  -1940

Müterakim istihka
kının tesviye edilme
si.

Verilen arzuhalde: Açık maaşı almakta iken 
ücretli bir memuriyete tayin edilmesi üzerine açık 
maaşının kesildiğini ve bilâhare ücretli vazifesi
ne de nihayet'verilerek tekrar açıkta kalması üze
rine açık maaşı verilmesi hakkında vaki müracaa
tına keyfiyet tefsire muhtaç göınilerek Büyük 
Mület Meclisine arzedilnıiş olduğu yolunda Mali-
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983
1Ö27

Seyid Orbay. 
Saidbey mahallesi 
Buşen sokak 68 nu
maralı evde. 
SamsniL

Cami hademeleri ni
zamnamesine muga
yir olarak işinden çı
karıldığından şikâ
yet.

ye vekâletince eevab verilmiş olmakla bu tefsir ka
rarının müstacel en intacile müterakim istihkak
larının verilmesine karar verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: Müstedinin İs
parta merkez tahsil memuru iken Maliye teşkilât 
kanununun tatbiki sebebile açıkta kalarak açık 
maaşı aldığnıı ve bilâhare ücretli bir memuriyete 
tayin edilmiş ise de bir müddet sonra bu memu
riyetine de nihayet verildiğini ve daha sonra tek
rar maaşlı niemuriyete tayin edildiğini beyanla 
2658 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan ücretli vazifeye tayini sebebile kesilmiş 
olan açık maaşının ücretli vazifenin lâğvi dolayı- 
sile tekrar açık maaşına müstehak olup olmaya
cağının tefsiren hallinin Yüksek Meclise arzolun- 
duğu bildirilmektedir.

îş düşünlüdü: Hâdise hakkında encümence 
bir karar ittihazına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1799 25 - IV -1940

Verilen arzuhalde: Cami hademeleri nizam
namesine mııjrayir olarak işinden çıkarılması üze
rine Devlet şûrasında Evkaf umum müdürlüğü 
aleyhine açtığı dava sonunda'lehine ilâm sadır 
olmasına rağmen ilâm hükmünün infaz edilme
mesinden şikâyet etmektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden alman eevab- 
da: Müstedinin eski vazifesine başkası taj’̂ in kı
lındığından Devlet şûrası ilâmınm infazı sadedin
de bir buçuk^lira fazla maaşla Paşa medresesi ca
mii teklif edildiği halde bu vazifeyi kabulde im
tina ettiği bildirilmektedir. Görülen lüzum üzeri
ne Vakıflar umum müdür muavini İsmetin hu- 
zurile yapılan tedkikatta: Müstedinin inzibatî ba
zı hareketleri yüzünden tecziyesi yapılmış ve 
neticede işten menedilmiş, bu arada yerine baş
kası tajân kılınmış ise de Devlet şûrası ilâmının 
sudurundan sonra mumaileyhin mukim olduğu 
Samsun şehrinde bir buçuk lira fazla maaşla tek
lif edilen vazifeyi kabul etmemesi üzerine mutlaka 
eski vazifeye iadeyi havi bir hüküm ve ilâmda sa
rahat olmadığmdan müdüriyetçe yapılacak bir şi 
kalmamış olduğunu îsmet beyan etmiştir.
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t§ düşünüldü: Filhakika Devlet şûrasınm ilâ 
nunda müstedinin vazifeden çıkarılması hakkın 
daki muamelelerin iptaline karar verilmiş oldu 
ğuna göre tekrar cami hademesi olarak istihda 
mı icab eden mumailej^hin filhal meşgul olan eski 
vazifesine iadesi imkânı olmayınca diğer bir va
zifeye tayin edilmek suretile müdüriyetçe te
vessül edilen muamele ilâm hükmüne ve kanun 
muktezasma uygun olduğundan teklif edilen va
zifeyi kabulde muhtar olmak üzere müstedinin di
leğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1800 25- IV -1940

Reis M. M. Kâtib
Giresun Ordu Samsun

/. Sökmen // . Şarlan M. Ula§
lîalıkesir Bolu Bursa

Feyzi Sözcncr Lûtfi Gören M. F. GerçeJcer

Çorum Gazianteb Kırşehir Kocaeli Niğde
N. Kayoalp M. Şahin Dr. Yusuf Somer î. Tolon N. Erem

Samsun 
N. Ftrat

Sinob Tokad Hatay
î. Cemal AU§ M. Develi B. S. Kunt
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Kaşid îlgezen. 
Akçakoca kaj^ası Os
maniye mahallesinde 
kız kardaşi Eminenin 
evinde.
Bolu.

Arzuhal hulâsası

Namına ihale edilen 
ormana aid mukave
lenin haksız olarak 
feshinden ve depozi
tosunun irad kayid 
edildiğinden şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4095 Tayfur Sökmen. 
6897 Antalya mebusu. 

Ankara.

2360 sayılı kanunla 
verilen emlâk hak
kında.

Namına ihale edilen ormana aid mukavelenin 
haksız yere feshinden ve depozitonun irad kay
dedilmesinden şikâj^et etmektedir.

Yapılan tahkikatta : Müstedinin bu hususta 
açtığı davanın Devlet şûrasınea reddedildiği anla
şılmıştır.

îş düşünüldü : Salâhiyetli kaza merciinden 
işe aid karar sadır olduğundan 803 sayılı Meclis 
karan mucibince encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1801 2 6 -I V - 1940

1337 senesinde Fransızlarla yaptığı müsade
mede müsadere edib 26 ncı alaya teslim ettiği 
develerle bunların hamulesinin bedellerinin Fran- 
sızlaT tarafından Iskenderundaki şahsî emvalin
den tahsil edildiğinden mikdarı 450 altın lira tu
tan bu paranın Hükümetçe tazmin edilmesi 
hakkındaki müracaati üzerine bu husus hakkın
da cereyan eden muamele neticesi Meclisi Âlice 
2360 sayılı kanun ile hidematı vataniye tertibin
den millî emlâk olmak üzere 6 000 liralık mal ve
rilmesinin karar altma alınmış bulunduğunu ve 
fakat daha evvel Gaziantebe iltica ettiği zaman 
adiyen iskânı için bir ev ile bir mikdar emlâk ve
rildiğini ve bu emvalin 2360 sayılı kanunla bah
şedilen 6 000 liralık mala mahsub edilmek istenil
mesinden şikâyet edilmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında keyfiye- 
tinMaliye vekâletinden sorularak alınan cevabda:

Vatanî hizmetleri görülen bazı zevata gayri
menkul mal verilmesi hakkındaki 2360 sayılı ka
nunun ikinci maddesinde; (Birinci maddede ad
lan  yazılı olanlardan, Hükümetten şimdiye kadar 
mal alanlar, ikamet ettikleri yeri değiştirmek is
tedikleri takdirde bu malların yine bina vergisi 
kanununa göre muayyen olan kıjTnetleri 6 000 li
radan az ise eksiği tamamlanır ve çok ise farkı 
716 numaralı borçlanma kanununa tevfikan borç
landırılır) denilmiş olmasına göre evvelce iskân 
yolile verilmiş olan bir ev ile beş parça fıstıklığın 
bina vergisi kanununa göre tayin edilen kıymeti-
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4085
43Ö4

4ft72
5001

Salih Canfes. 
Filorina mübadille
rinden.
Hüseyinoğlu.

Subaşı sokak No. 71. 
Bornova - îzmir. 
îskân muamelesi H.

nin vatanî liizmetine mukabil verilecek 6 000 li
ralık emvale dahil bulunduğu, yani bu malların 
kıymeti 6 000 liradan az ise üst tarafının tamam
lanacağı, çok ise borçlandınlacağı ve bu mallar
dan başka aynca mal verilemiyeceği bildirilmiş 
olduğu işar kılmmaktadır.

icabı düşünüldü : Hükümetçe tatbik edilen 
muameleye kanaat edilemediğine göre ihtilâfın 
kaza yolile halli icab edeceğinden encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1802 26 - IV -1940

Büyük Millet Meclisinden aldığı bir karar
la İzmir vilâyetine müracaat etmiş ve iskânı
nı istemiş ise de mütegayyib eşhastan metruk 
ev kalmadığından ve mübadil Rum emvalin
den verilemiyeceğinden ve bir ev ve dükkân ar
sası verilmek suretile hakkında muamele yapı
labileceğinden şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında :

îskân mıntakası harici olan îzmir vilâyeti 
merkez ve kaza belediyeleri hududu dahilinde 
Kumlardan metruk binaların satılıb mübadil 
bonoları ödenmek üzere Hâzineye devredilmiş 
olduğundan bu yerlerdeki bu kabîl binaların 
tahsisine imkân yoksa da köy ve nahiyelerde ge
rek mütegayyib şahıslardan ve gerek Kumlar
dan metrûk evler varsa tahsis edilmesi ve aksi 
halde 2510 sayılı kanunun 17 nei maddesine 
tevfikan ev ve dükkân yeri verilmesi hususunun 
îzmir vilâyetine tebliğ «kılındığı bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele kalmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1803 26 - IV -1940
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5144 Münire Görmüş. 
■5508 Kadıköy Haydarpa- 

i şa semti Çayır cad- 
I desi, Akifbey soka- 
! ğı 3 numaralı evde 
i Ali Görmüş eşi. 
i İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Batumda Huşlar ta
rafından zabt ve mü
sadere edilen emva
line mukabil tazmi
nat verilmesi.

1999 i 
2lİ3“l

Mahmud Tuncer. 
Balibeği köyünden. 
Yusuf oğlu. 
Erzincan.

Terfih 
ya bir arazi 
mesi.

edilmesi ve- 
veril-

4719
5048

Haşan Karol. 
Gaziâlemşah mahal
lesinde Ropcuz göç
menlerinden. 
EminoğİTL 
Konya.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Batumda Ruslar tarafından zabt ve müsa
dere edilen emvaline mukabil tazminat verilme
si veyahud bir yardım yapılmasını istemektedir. 

Maliye vekâletinin cevabında:
Yeniden zarar teshiline ve hatta tesbit edi

len zararların tazminine nihayet verildiğinden 
talebin tervicine imkân olmadığı bildirilmiş ve 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında da : Müstedinin Batum konsolosundan al
dığı pasaportla Kars yolile Istanbula gelmiş bir 
Türk tebaası olub mulıacirlik ve mültecilikle 
bir alâkası olmadığından iskânma imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Cereyan eden muameleye ve 
tahassül eden neticeye göre yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1804 26-IV-1940

Umumî harbde Rusyaya esir düşeni 10 kişiyi 
kendi parasile iaşe ve ibate ettiğinden 2360 sayılı 
kanunda isimleri yazılı şahıslar gibi terfihini veya 
bir arazi verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü : Bahsedilen kanunda isimlen 
yazılı şahıslar gibi muameleye tâbi tutulmak talebi 
yeni bir kanun mevzuu olmak itibarile tedkikı ile 
bir karara bağlanmasına imkân olmadığına ve 
müstedinin arazi dileği hakkmda Maliye vekâleti
ne müracaat edebileceğinden bu cihet hakkmda 
da encümence bir muamele yapılamayacağına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

1805 26 - IV - 1940

Verilen tarlanın tes
cil edilmediğinden 
şikâyet.

Üç evli çocuğile kendisine gayrikâfi gelen 
bir ev ile nısıf dükkân verilib namma tescil edil- 
aniş ise de başkaca verilen tarlanın tesciline ya- 
naşılmadığmdan şikâyet eetmektedir.

Yapılan tahkikatta :
Müstediye tarla verilmiş olduğu bildirilmek

tedir. /;
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi Karar No. Karar tariM

1806 26 - IV  -1940
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4517 j Süle>Tnan Çavuş. 
4787 ‘ Gazipaşa luahallesin- 

! ele.
Tikveşli.
Ahmedoğlu.
Milas.

205
215

İskânı için verilen 
evin tekrar geri alın
dığından şikâyet.

4974|
5324'

tskânı için verilen maili inhidam bir evi ta
mir etmesine rağmen elinden aldıklarından bah- 
sile şikâyet etmekte ve yeniden bir ev verilmesi
ni istemektedir.

Yapılan talıkikatta: başkasına tahsis edilen bir 
evin salâhiyetsiz bir memur tarafından müstediye 
verilmesinden dolayı istirdad edilmiş olduğu ve 
müstedinin Hükümetten bir gûna yardım iste
meyeceğine dair taahhüdü bulunduğu anlaşılmış
tır.

îş düşünüldü : Müstedinin tahsis ve istirdad 
işinde bir kanunsuzluğa maruz kaldığına kani 
ise İdarî kaza yoluna müracaat edebileceğin
den encümende yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1807 26 - IV  - 1940

Adem Zağralj ve ar. 
Mîîndıra köyünde mu
vakkaten meskûn 
Romanya göçmenle
rinden beş hane na
mına.
İbrahimoğlu.
Babaeski.

Lüleburgazda 
sellim köyüne 
edilmeleri.

Mü-
iskân

T^endilerine verilen arazinin meskûn oldukları 
mahalle yedi kilometre mesafede bulunması ieab 
ederken bir parçası 10 diğeri 15 kilometre mesa
fede olduğundan ve esasen gayrimünbit bulundu
ğundan Lüleburgazda Müsellim köyüne iskânla
rını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len eevabda :

Romanya mültecilerinden ve Şarkışla müret- 
teblerinden olan müstediye: vaki talebi üzerine 
Baba eskide iskân mevzuatı dairesinde arazi çift 
hayvanatı tohumluk verilmiş ve başka yere nak
line imkân kalmamış olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1808 26- I V -1940

Memed Yıldızhan ve 
ar.
Mustafaoğlu. 
Kandilli köyünde. 
Saimbeyli.

Köylerinde tatbik 
edilen salma vergi
sinden şikâyet.

Köylerinde tatbik edilen salma vergisinin 
ağırlığından ve hacze maruz bırakılmak suretile 
perişan kaldıklarından şikâyet etmektedirler. 

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedilerin köylerinin arazisi dağlık ve ve

rimsiz olması göz önüne alınarak köy bütçesinden 
salma yükünün hafiflettirildiği bildirilmektedir, 

îşdüşünüldü ; Merciinden dilek dairesinde
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4996
5346'

Salih Çamcaz. 
Yapraklı mahallesin
de 21 numaralı evde 
Ahmedoğlu. 
Kırklareli.

Memleketinde bı
raktığı mallara mu
kabil mal veıilmesi 
ve iskânmm teğmini.

muamele yapıldığına göre tayini muameleye ma
hal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1809 26- I V -1940

(löi'düğü tazyik üzerine 1932 scMiesinde Bııl};n- 
ristandan memleketimize hicret ettiğini, bir (*ok 
müraeaatlerine rağmen şimdiye kndar iskân edil
mediğini Bulgaristanda bıraktığı mallar mukabi
linde de bir şey alamadığmı beyanla iskân edil
mesini ve memleketinde bıraktığı mallar muka
bilinde mal verilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

« Türkiye Cümhuriyeti ile Bulgar Kırallığı 
arasında münakid 1925 tarihli muhadenet mua- 
hedenamesinde : 1912 tarihinden sonra işbu pro
tokolün imzası tarihine kadar îstanbul şehri müs
tesna olmak üzere Türkiye Cümhuriyetinin Av
rupa kıtasındaki arazisi ahalii asliyesinden ohıb 
da Bulgaristana hicret etmiş olan Bulgarlara ve 
yine Balkan harbini müteakib Osmanlı İmpara
torluğundan ayrılan arazi ahalii asliyesinden olub 
da Türkiyej-^e hicret etmiş bulunan müslümanla- 
ra aid her nevi emvali gayri menkule arazisinde 
bulundukları Devletler tarafından mütekabilen 
iktisab edilmiş bulunacağı yazılı ve 1341 sayılı 
kanunda bu tarihlerde Bulgaristandan gelenler
den memleketlrinde mal bırakmış olanlara mal
larına mukabil Vekiller Heyetince tayin olunan 
mal verileceği ve o tarihten sonra gelenlere ka
nunda bir hüküm bulunmadığı için mal verilemi- 
yeceği ve 1932 senesinde memleketimize gelmiş 
olan müstedinin memleketinde bıraktığı mallara 
tasarnıf edebileceğinden kendisine Türkiyede bir 
ev verilmek suretile iskân işinin bitirilmiş ol
duğu » bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Bahsedilen kanun hükümleri dairesinden tat

bik edilen muameleye kani olmadığı surette müs
tedinin İdarî kaza yoluna müracaat etmesi iktiza 
edeceğinden encümence yaı>ılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1810 26-IV -1940
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Nafiz Okan.
Nafia Teknik okulu 
.Mühendis.
Sınıf 2.
Numara 4.
Yıldız - îstanbul.

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İmtihanlarda muvaf-1 
fak olduğu halde sı- : 
nıfta bırakıldığın
dan şikâyet. i

4471 Hayri özer.
4717 I Cerrahpaşa Kürkçü- 

i başı mahallesinde Se- 
yid Yakub han so- 

I kağında 34 numara
da.
İstanbul.

Memuriyet esnasın
da hastalığının ida
rece nazarı dikkate 
alınmadığından ve 
açıkta kaldığı zama
na aid maaşatmın 
verilmediğinden şi
kâyet.

Lise mezunu olub Nafia Teknik okulu mü
hendis ikinci sınıfına imtihanla kaydedildiğin
den fakat mekteb müdürünün garazı yüzünden 
imtihanlarda fevkalâde muvaffak olduğu halde 
sene sonunda doğrudan doğruya sınıfta bırakıl
dığından bu vaziyet üzerine Nafia vekâletine 
müracaat etmişse de yapılan muamelede yanlış
lık olmadığı cevabı verildiğinden bahsile bu hu
sustaki haksızlığın meydana çıkarılması için 
tahkikat yaptırılmasını istemektedir.

Nafia vekâletinden gelen cevabda ;
< İmtihan şekilleri heyeti mümeyyize huzu

runda yapıldığından ve evrakı imtihaniyenin 
mümeyyizler imzasını taşıdığından, müstedinin 
esasen serkeşliğinden bahsedilerek muallimlere 
karşı olan çirkin hareketleri yüzünden mekteb 
inzibat Meclisi tarafından tasdik edilmek üzere 
vekâlete gönderilen katî tard evrakının tedkikı 
esnasında müştekinin ikinci bir tecavüz hare- 
ketile diğer muallimine de hakaret ettiğinden 
bu muallim tarafından ceza mahkemesine veril
diğinden, birbirini tamamlayan bu hâdiseler üze
rine hakkında katği tard cezası tatbik edildi
ğinden » bahsedilmektedir.

Iş düşünüldü : Tatbik edilen muamele hak
kında Devlet şûrasına dava açabilecek olan müs- 
tedi hakkında encümence bir karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1811 26 - IV -1940

Rüsumat idaresinin 19 senelik memuru oldu
ğundan ve hastalığı yüzünden vazifesine 
devam edemediğinden ve ademi devamı 
dolayısile müstafi addedildiğinden me - 
muriyeti esnasında hastalandığını idarenin 
göze alması lâzımgelirken bu cihete lâkayid ka- 
lıb vazifeden uzaklaştırılması kanunî olmadığın
dan hakkında mevzuat dairesinde muamele ya
pılmasına ve açıkta kaldığı zamanlara aid maa- 
şatın verilmesini istemektedir.

İnhisarlar vekâletinden gelen cevabda : Müs
tedinin üç gün zarfında vazifesine gelmediği 
takdirde müstafi addedildiği gazetelerle ilân 
edildiği halde ve işe başlamamış oldulundau vo
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raporlarında bildirilen 15 günlük istirahat müd
detinin tecavüz ettirib, vazifesine devanı etmedi
ğinden devamsızlığım mazur gösterecek vesika
nın olub olmadığına menfi cevab verdiğinden 
yine muhtelif tarihlerde devamsızlık yüzünden 

inzibat komisyonunca tevbih ve bir günlük maaş 
katı cezasına uğratıldığından 1929 da da hasta
lığını tevsik edemediği günler için hakkında altı 
ay kıdem tenzili cezası yapıldığından ayı ıcjı Cer
rahpaşa hastanesinden aldığı biı aylık raporu 
tahrif suretile üç ay göstermiş, bunun ve bu ha
reketi Türk ceza kanununun 345 nci maddesine 
uygun görülmüş ise de işlediği suç 1441 sayılı 
tecil kanununun şümulü dahilinde görüldüğün
den hakkında takibatın teciline karar verilmiş ol
duğundan ve müstedi 21 - X II - 1928 de müsta
fi sayıldığına göre açık veya mazuliyet maaşı ve
rilmesine kanunî imkân olmadığından » bahse
dilmektedir.

İş düşünüldü : Hakkında tatbik edilen mua
meleye kani olmadığına göre idari kaza yol ile hak
kını takib etmesi iktiza eylemekle Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1183
"124T

Tevfik Aydın 
kurd.
Alaşkird hâkimi. 
Alaşkird.

Boz-

1812 26 - IV -1940

Hakkında sadır olan 
Devlet şûrası kara
rına kanaat etmediği 
H.

Ayrı ayrı iki suçtan dolayı işten el çektiri
lerek birinci suçtan beraet ettiğini ve ihmal su
çundan para cezasına mahkûm olduğunu be
yanla açık maaşlarının verilmesi için Adliye ve
kâletine müracaat ettiğini ve menfi cevab aldı
ğından JJevlet şûrasına vaki müracaatinin de 
kanaatbahş bir karara iktiran etmediğinden hak
kının sıyanetini istemektedir.

803 sayılı Meclis karan mucibince Devlet 
şûrası kararlarının encümence tedkikine imkân 
olmadığından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1813 26 - IV -1940

3567
3760

Asaf Orhan. 
Bulgurlu Aygırog- 
lu sokak No. 33 de. 
Üsküdar - İstanbul.

Kanunen hakkı olanj 
ikramiyenin veril
mediğinden şikâyet.

Misak Haceturyanın kazanç ve veraset ver
gisinden 200 000 liralık bir verj î kaçakçılığı
nın tarafından ihbar edilmesine rağmen zama
nında ve kanun dairesinde tahkikat ve takibat
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yai)ilınadığmdan vo kanunen hakkı olan ikra
miyeden nuılırunı bırakıldığından şikâyet etmek
tedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
İhbar ü/erine veraset ve intikal ve kazanç 

vergisi olarak mektumen bir şey tahakkuk et
mediğinden müştekij'^e ikramiye verilmesi im
kânı olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Enc,ümenee yapılacak mua
mele olmadığına kiirar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3814 2f) - IV - lî)40

903 Feyzi Gönger.
94B Beşinci topçu ala

yında asteğmen.
I Konya.

Yüksek tahsilden ev- i N'ahiye müdürlüklerinde ve merkezde hizmet 
velki hizmetinin kay- i^a ederken hukuk lahsilini ikmal (‘ttiğini ve eneü- 
makanılık sitajına sa- mence müttehaz 11 - JIl - 1938 tarih ve 1248
vılması II. sayılı karar dairesinde tahsilden evvel sebkeden 

bu hizmetlerinin kaymakamlık sitajına sayıl
masını istemektedir,

İş düşünüldü : ^
Evvelce bir şahıs hakkında ittihaz olunan 

kararın her hâdisede mesned olamayacağına bi
naen tahsilden evvel geçen müddetleri sitaj müd
detlerine mahsul) etıniyen Dahiliye vekâletinin 
bu muamelesinden mutazarrır olan müstedinin 
İdarî dava yolu ile ihtilâfı hal ettirmesi icabe- 
deceğinden Hncümence yajulacak muaTnele olma
dığına karar veı-ildi.

Karar No. Karar tarihi

860 ' Kemal Etizer. 
898 Maiyet memuru 

Edirne.

Yüksek tahsilden ev
velki Dahiliye hiz
metinin kaymakam
lık sitajına sayılma
sı.

1815 26- I V -1940

1931 seıu'sinden 1935 .sneesine kadar muhte
lit' nahiye müdürlüklerinde bulunduğunu ve An
kara Hukuk fakültesine de devam ederek 1936 
yılında mezun olduğunu beyan ile evvelce dahi
liye hizmetlerinde yaptığı hizmetin kayn^akamlık 
sitajına mahsu]) edilmesi hakkında Dahiliye \x‘kâ- 
letine vâki müraeaiitına fukülteden mezun ol
madan evvel geçen hizmetlerin sitaja mahsul) 
edilemiyeceği bildirilmekle Amıhal encümenin
ce evvelce emsali hakkında verilmiş olan kaı-arm 
kendisine de teşmil edilerek mağduriyetine mey
dan verilmemesini iıtemektedir.
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i  I  ' İ ş  düşünüldü :

I Tahsili ikmalden sonra sitaj müddetinin he-
I sablanaca^ı hakknıda vekâletle tatbik edilen mu

ameleye kani olmadığı surette İdarî kaza yol İle 
ihtilâlin halli cihetine gidilmesi iktiza edece-

i ğinden Encümence yapılacak muamele olnıadı- 
ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

973
1015“

Şevket Baştürkoğlu. 
Karayaka nahiyesi 
müdürü.
Erbaa.

Hukuk tahsilinden 
evvel yaptığı nahiye 
müdürlüğü hizmeti
nin kaymakamlık si
taj ma sayılması H.

1239
T299

Hüseyin Kâmil Efes. 
Dahiliye vekâleti me
murlar, sicil ve mu
amelât umura müdür
lüğü şube 1 muame
lât bürosu şefi. 
Ankara.

.Müktesol) hakkının ih
lâl edildiğinden şi
kâyet. :

181ü 26 - IV - 194U

Hukuk tahsilini ikmalden evvel Atkaracalar 
nahiyesinde sekiz buç̂ uk ay nahiye müdürlüğü 
yapmış olduğunu ve tahsilden evvel gê *en bu 
müddetin staj müddetine ilâvesi lüzumu hakkın
da evvelce başkaları hakkında encümence ittihaz 
edilmiş olan bir kararın kendisine de teşmilini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
1700 sayılı dahiliye memurları kanunu ile ta

yin edilen iki bucuk senelik staj müddetinin ik
mal edilmediğinin ve 2768 sayılı kanunun birinci 

maddesinde: (^Mülkiye mektebinden veya hukuk 
fakültesinden mezun olanlar) diye yazılı olup 
hukuk fakültesini ikmalden evvel nahiye müdür
lüğünde getirilen hizmet müddetinin staj müdde
tine mahsubunun caiz olamıyacağından bahsedil
mektedir.

İş düşünüldü:
Meslekî stajın; tahsilin ikmalinden sonra baş- 

lıyabileceğine dair Dahiliye vekâletinin noktai na
zarına ve müstedi hakkında tatbik ettiği muame
leye kani olunmadığına göre bu muameleden do
layı evvelemirde i^evlet şûrasına İdarî dava açıl
ması iktiza edib encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1817 26 - IV -1940

J\Iüstodi arzuhalinde ; Mülkiye mektebi me
zunu olduğunu ve 1700 sayılı Dahiliye memur
ları kanununun 2 nci maddesini muaddil 2768 
sayılı kanun mucibi Başvekâlet neşriyat ve mü- 
devvenat memurluğunda iki buçuk senelik İdarî 
stajını İkmal ederek Dahiliye vekâleti ]\Iemur- 
1ar sicil ve muamelât umum müdürlüğü birinci
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1643 Nusrat Üıilütürk.
1722 Naliiyo müdürü.

; Kırıkkale.
549 j
57.5 ’

şube nıuaınolât bürosu şefliğine 40 lira aslî ma
aşla tayin edildiğini ve mezkûi' tayine müteda
ir tanzim kılınan ita emrinin Maliye vekâleti 
merkez muhasebeciliğince tedkik edilerek 3656 
sayılı kanunun altıncı maddesi mucibi 40 lira
lık maaşa münhasıran maiyet memurlarının ta
yin edilebileceği ve 35 liıa da kanunî müdde
tini ikmal etmediğinden 40 iii'a verileniiyeceği- 
nin beyanile mükteseb haklarının ihlâl edildi
ğinden şikâyetle mükteseb lıakkı olan 40 lira 
maaş farkının verilmesi hususunda karar itti- 

.haz edilmesini istemektedir.
îş düşünüldü:
Hâdise İdarî bir dava mevzuu olub İdarî ka

za mercilerine müracaat edilmesi iktiza edece
ğinden dilek üzerine encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

40 lira maaşlı 4 ncü 
sınıf kaymakamlığa 
tayininin karar altı
na alınması H.

1818 26- I V -1040

Müstedinin ilk dilekçesinde iki bu(juk sene- 
denberi Kırıkkale nahiyesi müdürlüğünü ifa et
mekte olduğundan ve 1937 de hukuk tahsilini ik
mal eylediğinden bahisle kaymalîamlığa terfiini 
ve vaziyetinin Arzuhal encümeninin 1248 sayılı 
kararına istinad ettirilmesini taleb eylemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda :
Mumaileyhin 4 - I - 1937 tarihinde 20 lira ma

aşla mezkûr nahiye müdürlüğüne tayin edilmiş 
ve hukuk tahsilini ikmal eylemesi üzerine 12 -
XI - 1937 tarihinden itibaretn maaşı 25 liraya 
çıkarılmak suretile asalet memuriyeti tasdik kı
lınmış ve 2768 numaralı kanunun birinci madde
sine göre mektebden mezun olduktan sonra iki 
sene staj yapması lâzımgelmekle evvelce geçirdiği 
hizmet müddeti stajına mahsub edilmemiş ve Di
vanı muhasebat heyeti umı^miyesince müttehaz
20 - II  -1936 tarihli ve 1014 numaralı karar da 
bu hususu müeyyid bulunmuş olduğu bildiril
mektedir. Mumaileyh ahiren verdiği 19-III-1940 
tarihli ikinci istidasında; üç buçuk senedenberi 
30 lira maaşla mezkûr nahiye müdürlüğünde bu
lunduğundan ve kaymakamlığa tayini için Dahi
liye vekâletine müracaatinde : 30 lira maaşlı na
hiye müdürlerinin kaymakam olabilmeleri için
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üç seneyi doldurarak 35 liraya terfi eylemeleri 
ve 35 lirada da keza üç senelik terfi müddetini dol
durmaları icab edeceği Divanı muhasebatın mü
masil bir işteki bir kararına istinaden tarafına 
tebliğ edildiğinden bahisle Divanın bu kararııiîi 
itiraz ettiğini ve neticede 40 lira maaşlı 4 neü sı
nıf kaymakamlığa tayininin karar altına alınma
sını istemektedir.

Dahiliye vekilinin davetile yapılan tedkikal- 
ta: Vekil Fayık (^ztrak, bu kabil nu'murların mek- 
tebden mezun olduktan sonra hizmet müddetleri
nin staja mahsul) edilmesi lâzımgeleceğinde İsrar 
etmişlerdir.

îş düşünüldü :
McvSİekî stajların tahsilin ikmalinden sonra 

yapılabileceğine dair Dahiliye vekâletinin tatbik 
ettiği muameleden hukuken kendisini mutazarrır 
addeden ve son istidasile de hakkı olan 40 lira 
matışlı kaymakamlığa tayin kılınınadığından şi
kâyet edon müstedinin bu haklarını evvel emir
de İdarî kaza yollan ile ve ihtilâfın bu mercide 
hallettirilmesi icab edeceğinden encümence bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1819 2 6 - I V -1940

Reis
Giresun

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

//. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
il/. Ulaş

Bolu 
Lııtfi Gören

Çorum 
N. Kayaalp

(Jaziant eb 
M. Şahin

Kırşehir Kocaeli
Dr. Yusuf Somer î. Tolon

Niğde Ordu Samsun Sinob
N, Erem Dr. Vehbi Demir N. Fırat Cemal Aliş

Tokad Hatay
M. Develi B. 8. Kunt
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corC3
I

1063
1114

Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Settar Yücebilgin. 
Bayram yeri 22 nu
marada.
Kimyager.
Kadıköy - İstanbul.

^900
3049

Arzuhal hulâsası

Eczacılık
H.

sertifikası

Numan Erdem. 
İtfaiye meydanında 
Kırşehir hanında. 
Kayserinin Karakim- 
se köyünden mezkûr 
köy vekili.
Alioğlu.
Ankara.
Bekir Çıtak, 
îtfaiye meydanında 
Kırşehir hanında 
Kayserinin Kalkan- 
cık köyü halkından 
mezkûr köy halkı 
vekili Tahiroğlu. 
Ankara.
Kadir Güven, 
îtfaiye meydanında 
Kırşehir hanında 
Kayserinin Eski ö- 
merler köyünden bu 
köy halkı vekili Ali-

Yapılacak mıntaka 
okulu inşaatına iane 
nizamnamesine ve 
köy kanununa mu
halif olarak para 
toplandığından şi
kâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

J o28 sem^siıulc Eczacı mektebinden çıkarak bi
lâhare iki l)u(̂ uk sene kimyagerlik stajı görerek 
kiıııyaf^cr olduğunu ve İm unvan ile harbi umu
mide vc ınillî mücadelede muhtelif kıtaatı askeri- 
yede kiıuyay,er olarak çalıştığını, bilâhare istifa 
ederek ordudan ayrıldığını, bu kere Bursa bele
diyesi mutahassıs kimyagerliğine talib olarak 
Sıhhat vekâletine müracaat etmiş ise de sertifika
sını mukaddema toplanmış olan jüri heyetine tas
dik ettirmemiş olduğundan tayinine imkân olma- 
dığmın bildirildiğini beyan ile sây ve tahsilinin 
heder olmaması için ta))abet ve şuabatı srnıfları- 
nnı tarzı icrasına dair olan kanunun dokuzuncu 
maddesi mucibince tanzim olunan tababet ve ihti- 
sfis vesikaları hakkındaki nizamnamenin son bir 
defa daha tadili ile kendisinin ve emsallerinin el
lerinde kalan sertefikaların tasdikına imkân ve
rilmesini istemektedir. Mevzuatın tadili mahiye
tindeki dilekler hakkında encümence karar ittiha
zına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1820 2 - V -1940

Verilen arzuhalde: llimmetdedede yapılacak 
mıntaka okulu inşaatına iane nizamnamesine 
ve köy kanununa muhalif olarak para toplan
masından şikâyet eylemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Okulları olmayan yedi köyün ortasında 3 500 

liraya inşası tekarrür eden okul binası için 
köylere ayrılan 500 zer liranın üç senede sal
ma suretile tegmini yolunda yapılan muamele
nin kanunî olduğu bildirilmiş ve davet edilen 
Dahiliye vekâleti Mahallî idareleı- umum mü
dürü huzurile yapılan tedkikatta mektebin ik
mal edildiği ve tedrisata başlandığı ve yapılan 
nuıamele köy kanununa tevfikan yapıldığı be
yan olunmuştur, 

tş düşüünldü:
Kanunsuz bir muamele vaki olmadığından 

tayini muameleye mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1821 2-V-1940
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1 3  i Arzuhal verenle- 
'I g  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası

oturdukları yer ı
Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

2908
3057

4460
4705

oğln.
Ankara.

Eyüboğlu Ömer, 
itfaiye meydanında 
Kırşehir hanında 
Kayserinin Düğer 
köyünden köy namı
na.
Ankara.

Sabirean Şarakııl. 
Beyoğlu Kuloğlu so

kak No. 4. 
îstanbul.

İskânına tahsis edi
len binanın bir an 
evvel namına tahsi- 
sile tapuya raptedil- 
mesi H.

i  Kendisinin Rus mültecilerinden ve eski Türk 
! milyonerlerinden ve Rusyada Türk üserasınn 
I (;ok yai’dnııda l)iıluııduİ4iuıdan ve Türk mültecisi 
I SI fa ti le iskân ma (Miıir v<‘i'ilmiş oldıı^undfuı dolayı 
I Istanbulda Beyoglunda Külotlu mahallesinde; ve so- 
I kabında Karıtaryaıı ailesinden (̂ se]» ve kardeşi Ser- 
! kis ve hemşireleri Brapyondan ınetrük ]8 î) - in i 
j numaralı binaların tahsisine talib olmuş ve Dn- 
I hiliye v(‘kâletince bu binalarm yarısınm meeca- 
1 nen di^eı* yansının da boi‘çlanma sııretile tef- 
j  fizine müsaade edilmiş olmasına rağmen ilk ev- 
I veln bil <iibi menkullerin ipotek olduğundan
■ bahsilc talısisind(> tereddüd edilmiş daha sonra 
I bunlar-ın Karacabey harikzedelerinden Haşan 
j  adında bir şahsa yolsuz olarak verildiği anlaşıl- 
I makla munıaileylı namına tesis edilmiş olan ta

pu siiMİliniiı iplali cihetine luidilmiş v(' u yolda 
! mahk('irK‘(len karar alınmış ise de altr sened(înberi 
j bu binalardan ]î)1 numaralı l)inada oturan Haşan 
I ile 189 numaralı binanın dükkânlarının birinde 
' oturan bir Rum ile üst cKİalanm işî^al eden bir 
i  terzi kadından tahliye* muai!)(“l('si ikmal edilme

diği için kendisine teslim edilen üç odada ı>erişan 
! bir brildo kaldığından şikâyet ile iskân memurla- 

ı ınm voÎHuz muamelelerinden kurtarılmasınr iste-
I

j mekteflir.
j  Bu iş hakkında evvelâ Srhhat ve İçtimaî mua- 

v(‘iıet vekâletinden alman tezkerede: Hakikaten 
I Rusyada Türk milyonerlerinden olan ve Türk 

üserasına yardım etmiş bulunan müstedinin mül
teci sıfatile iskânına Hükümetçe emir verilmiş ve 
ilk evvelâ tahsis ve namına tescil edilen 73 nu
maralı evnıı yarı hissesini her türlü kayidden âri 
olarak Hüktımete iade etmek şartile istidada 
bahsedilen 189 - 191 numaralı binaların Hâzine
ye aid hisselerinin müstedi namma temlik edil-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

inesi takarrür etıııi§ ise de 73 numaralı bina da 
müstedinin hissesi istikraz eylediği bir paraya 
mukabil Kmıiiyet sandığına ipotek verilmiş oldu
ğundan ve bu kaydin müstedi tarafından kaldı
rılması teğmin edilmedikçe numaralan yukarıda 
bahsedilen gayrimenkullerin temlikinin mümkün 
olamadığı anlaşılmış ve maamafih ISÎ) numaralı 
binanın yarı hissesi firarî ve mütegayyib eşhas
tan olmıyan Oseb Kantaryana aid bulunduğun
dan bu hissenin esasen tahsisine imkân olma
dığı gibi 191 numaralı binanın da sahte vesika 
ile kendisini harikzede gösteren Karacabeyli 
Haşan namına tapuj'a tescil edilmiş olduğu son
radan anlaşılınca bu kısım hakkındaki tapunun 
iptali için Hazine tarafından Haşan aleyhine 
açılan dava matlub şekilde neticeye iktiran eyle
miş ise do buna karşı bu hiasenin sahibi eA'veli 
olan ve îsviçredo ikamet eden matmazel Braj)- 
yon Kantaryanın Devlet şûrasına vâki müra
caatı ve lehine gerek buradan ve gerek İstanbul 
Dördüncü hukulc mahkemesinden istihsal eyle
diği ilâmla tapunun namına tashihine muvaffak 
olmuş ve Hâzinenin bu hisse ile de alâkası kal
mamış ve binnetice 189 - 191 numaralı binalar
dan yalnız firari Serkiz Kantaryana aid 189 nu
maralı binadaki hissenin müstedi Sabrican uhde
sine tefviz ve temliki Hükümetçe düşünülmüş 
ise de yukarıda balısedildiği üzere 73 numaralı 
binadaki yarı hissenin, mumaileyh tarafından 
Hâzineye iadei ferağı mümkün olmadığından 
Serkiz Kantaryandan metruk hissenin de müste- 
diye tefviz ve temliki mümkün olamamış ve ha
len Sabricanın elinde bulunub bahsedilen sebeb- 
ten dolayı namına temliki mümkün olmayan bu 
hissenin ve bu hissenin taallûk ettiği 189 numa
ralı binanın diğer heyeti umumiyesi Mersedez 
Tahta Burumyan adındaki bir kadına 3200 İngi
liz lirasına vefaen ferağ edilmiş ve mefnığun- 
lehde mütegayyib eşhastan bulunmuş olmakla 
Hazine Serkiz Kantardan hissesi hakkında hem 
alacaklı ve hem borçlu olduğundan Borçlar kanu
nunun 116 ve Kanunu medeninin 773 ncü mad
desi mucibince Hâzineye aid hisse üzerindeki ipo
tek ka.ydinin iptaline karar verilmiş ve keyfiyet 
mahalline bildirilmiş ve muamele ve vaziyet bu
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Arzuhal verenle- j 
rin adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları ver ı i

şekilde hali ü/ere bırakılmış ulduğu bildirilıuok- 
tedir.

Maliye vekalotirıdeiı alınan ve ayni nıahiyett(; 
olan eevabta : nıüstedinin eski ielinıuî vaziyet 

ve nül’us ıııikdarı gö/ önüne alınarak kendisine bir 
ev sanatına yaı-ayaeak bir dükkân tahsisi muva
fık görülmüş ve elinde bulunan 189 numaralı 
binadaki Hazine hissesini kiraca v(>rib intifa et
mekte olduğundan balısedilmektedir.

Okunan evrak üzerine İskân umum müdürü 
ile JMaliye vekâleti Millî emlâk umum müdürü
nün encümene daveti münasib görülmüjş ve ya
pılan davet üzerine 2 - V - 1940 tarihinde encü
mene gelen İskân umum müdürü Cevdet Atasa- 
ğun ile Maliye millî emlâk müdürü Cemal Eyub- 
oğlunun huzurile müzakereye başlandı.

Sual üzerine Cevdet Atasağun evvelce encü
mence verilen tezkere müfadmı teyid ile bera
ber Sabri Canın İçtimaî vaziyetine göre esasen 
tahsis edilen bu 189 - ve 191 sayılı binalarda yal
nız Serkise aid olub Hâzineye intikal eden his
senin tahsis işinin ikmal ve infazî lâzımgelece- 
ğini beyan eyledi.

Millî emlâk umum müdürü Cemal Eyuboğ- 
lunun cevabında da : Evvelce 73 numaralı bina
nın Sabri Cana verilen yarı hissesinin Hâzineye 
iadesi şartile tahsise Mâliyece muvafakat edile
ceği bildirilmiş ise de talibin İçtimaî vaziyetine 
göre tahsis işinin doğrudan doğruya Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletine aid bulunması iti- 
barile bahsedilen 73 numaralı binadaki nısıf his
senin iade şartının tahakkukuna ihtiyaç kalma
dığını ve Maliye vekâleti namına başkaca itirazı 
bulunmadığnı beyan eyledi.

Tedkik edilecek başka bir şey kalmadığından 
işin icabı düşünüldü :

Sabri Canın İçtimaî vaziyetine göre evvelce 
tahsis edilen 73 sayılı binadaki nısıf hisseden 
başka 189 - 191 sayılı binalarda mumaileyhe Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekâletince tahsisi mü
nasib görülen Serkise aid hissenin tahsisine Mâ
liyece itiraz edilmediğine ve binaenaleyh tahsis 
muamelesi vaki ve fakat tescil henüz ikmal edil
mediğinden alâkadar makamlarca bütün mua-
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oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

raelâtın ikmaline bir mâni kalmamış ve evvelce 
iki vekâlet arasında görülen noktai nazar farkı 
encümen muvacehesinde halledilmiş bulundu
ğundan yerine getirilmiş olan dilek üzerine en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1822 2 - V -1940

Beis 
Giresun 

î. Sökmen

M. M.
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir 
F. Sözener

Balıkesir 
H. Karan

Bolu 
Lûtfi Gören

Çorum Gazianteb Kocaeli Niğde Ordu Samsun
N. Kayadip M. Şahin î, Tolon N. Er em Dr. Vehbi Demir N. Fırat

Sinob Van Hatay
L Cemal A lif M. Boya B. S. Kunt



- 8 6 - *

N ^

595
622

]\Iahkûmİ3'etlerinin 
affi H.

1028
l077'

Arzuhal verenle- j 
rin adı, sam  ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer , _____  ____

Memcd Ali Koruoğlu. !
Hisar mahallesinde 
Barbaros mektebi 
yanında 4 numaralı 
evde.
iVlımcdoğlu.
Manisa.

Cambaz Haşan.
Karakuryu köyünden 
Hasanoğlu.
Gazianteb.

Fehmi Çakar.
Cezaevinde mahkûm 
Azaçlıhoca köyün
den.
MustafaoğItı.
Rize.

Hüseyin Doğruer.
Edimekapı Kasmı 
Yunanî Yörükçelebi 
sokak 3 numarada.
Eski Dinar ceza hâ
kimi. î 
îstanbul. i

Haşan Hüseyin ve i 
ar. I
Haliloğlu. I
Cezaevinde mahkûm.
Yazırlı.
Acıpayam.

Şahsine îlhan. j 
1471 i Cezaevinde mahkûm. |

Kırklareli. '

Nâim Hatnnoğlu.
Hasankale.

Memed Ali Çolak- 
oğlu.
Cezaevinde Mahkûm. 
Cidenin Cürmüdü 
köyünden. 
Kastamonu.

Encümen kar'aı ı vc ne sebebden verildiği

Bakiye cezalarının affedilmesini isteyen müs- 
tedilerin dilekleri hakkında tahkikat yapıldıktan 
sonra encümene davet edilen Adliye vekâleti 
Ceza işleri umum müdürü Haydar Naki Yücekö- 
kün huzurile de icra kılınan tedkikat sonunda : 

Affi mucib bir sebebe desteres olunamadığın- 
dan dileklerinin reddine karar verildi.

Jvarar No. Karar tarihi

1823 9 - V - 1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t ı ı r d u k l j ı r ı  y e r

Hayriye Türkmen, 
Hayriye köyünden. 
Karamursal.

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Halil Boyacı. 
Cezaevinde malıknm. 
Arabacı Bozköylü. 
Akhisar.

Velittin Tokmar. 
Taşçı köyünden. 
Helvacı Alioğlu, 

Hava okulu bombar- 
duman grubunda 
başçavuş.
Eskişehir.

Sadrettin Soğur. 
Cezaevi mahknmla- 
n  namına.
Akhisar.
Adil Kut.
Tevkifhane locaların
da koraonistlikten 
mahkûm, 
îstanbul.
Mahmure Çeçen. 
Biroğul mahallesin
de mahkûm Cavıd 
Çeçen anası.
Şebin Karahisar. 
Maksud Cantûrk. 
Cezaevinde mahkûm. 
Soma.

tbrahîm Ter.
Yakub köyünden. 
Katil maddesinden
12 seneye mahkûm. 
Abdullah babası. 
Tavacıoğlu.
Balıkesir.
İbrahim Karamusta- 
faoğlu.
Cezaevinde mahkûm. 
Giresun.
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Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve | Arzuhal nuiâsası 
oturdukları yer

E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

1961
1528^

49
51™

Haçik Güldag. |
Cezaevinde mahkûm | 
14 neü koğuşta.
Tatyosoğlu. |
Üsküdar - îstanbul. |

I

Şükrü Ulupmar. j
Devlet demiryollan 1

Eskişehir deposunda |
7172 numaralı ma- i
kinist. . 
Eskişehir.

I

Fahri Tevfik ve ar. ;
Cezaevinde mahkûm. |
Bozdoğan. i

Abdullah Kelekçi- !
oğlu. I
Yeni cezaevinde mah- | 
kûm.
Adanalı. j
Memedoğlu. !
Ankara. i

1139 Naşid Sapmaz ve i

! Cezaevinde mevkuf. 
1115 '

1092
1145

1189
İ247

1168

901
~9İ1

899
938

261
~2T^

Salâhattinoğlu.
Manisa

Osman Bekdemir ve 
ar.
Cezaevinde mahkûm. 
Tokad.

Sadettin Nikiz.
197 nci piyade ala- 
yı birinci tabur ikin
ci bölük gedikli baş
çavuş.
Feyzioğlu.
Gelibolu.

Mustafa özmen. 
Cezaevi mahkûmla
rı namına. 
Ahmedoğlu. 
Safranbolu.
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I

69
72

64
67

198
208

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal h u lâ sa s ı' Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Nâzım Hikmet Tlan. 
Tevkiflıanede mah
kûm.
Istanbal.

Abdurrahman Yüce- 
nen.
Cezaevi mahkûmla
rı namına.
Eski belediye tahvSİl- 

dan.
(razianteb.

Mustafa Köse. 
Cezaevi mahkûmla
rından, 

i Şahnahanlı.
Malatya.

159 Ha«an Ali.
Coza î̂vi mahkûm ve 
mevkuf]arı namına, 

i Adapazarı.

5 Osman Aktay.
5 Cezaevi mahkûmla

rı namına..
Çankırı.

1 ' Ferid Erkul.
1 Cezaevi mahkûmla

rı namına, 
i  Niğde.

1278 Oavsi Köprülü.
1338 ; tnhisarlar Ba.-?mü- 

dürlü^inde memur, 
i Ankara.

5162 Şükrü Utku.
5530 Cezaevinde mahkûm. 

On yüzbaşılıktan 
matrut.
Şakiroğlu. 
Diyarbakır.

4910. Dr. Hikmet Kıvıl- 
5255 I cımlı ve ar.

I Cezaevinde mahkûm.
1 İstanbul.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Süleyman Akyol. 
Cezaevinde mahkûm.
C. H. P. Başkanı vi
lâyet daimî encümen 
üyesinden.
Dava vekili.
Geyve.

Remzi Karabina. 
Cezaevinde mevkuf. 
Ağrıt köyünden. 
Trabzon.

Baha Gülgez. 
Cezaevinde mahkiım. 
Eski icra memuru. 
Kütahya.
Silifke.

Salihî Ağca ve ar. 
Cezaevi mahkûm ve 
mevkuflan namına. 
TJrfa.

Rifat.
Cezaevi mahkûmla
rı namına.
Kars.

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

35 i Ferhad Genç, ve ar.
36 " Cezaevi mahkûmla

rı namına.
Trabzon.

26 Memed Ünal.
“27 ^

Cezaevi mevkuf ve
mahkûmlerı namına.
Ahmedoğlu.

1 Vezirköprü.

22 Battal Etli.
*23 ■ Cezaevi mahkûmla

rı namına.
1î Maraş.

1196 Nedim Kay.
1254' Cezaevinde mahkûm.

145
Emekli yüzbaşı.
Balıkesir.
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Şakir Tandoğınuş. 
Cezaevinde mahkûm 
harbij^e talebesinden. 
Memedoğlu.
Kocaeli.

cd

î ' '
4228
4455 

4683 
5012

4777 I
sıogTİ
5329
57Ö9~
86 !

’ 90“~i 

382 i 
404 ’

1170 1 
1228̂ 1 
1540 I
16İ0İI
910 * İbrahim Demiray. 
951 i  Tayyare fabrikası 

! Muhafız kıta komu- 
j tan vekili.
' Üsteğmen.
i  Kayseri.
i

1059 I Asım Şen. 
lÖll Tevkif evinde mev

kuf.
İstanbul.

Memed Çetin. 
Jandarma birliğin- 

{ de yazıcı onbaşısı 
I Bolvadınlı.
I Muatafaoğlu.
I Mudanya, 
i

Mevlude Işık. 
Cezaevinde katilden 
mahkûm.

 ̂ Bafralı. 
i  Necib kızı.

Samsun.

859
897

1148
1203

Arzuhal hulâsası | Encüm en karan ve ne sebebden verildiği
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907
947

1287
1347

1781
1869

1576
1649

1231
1291

Arzuhal verenle-! 
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer 

lAitfiye Türkeş. 
Nuriye mahallesinde 
şehid M. Şükrü eşi. 
Malatya.
Abdullah Efe. 
Cezaevinde.
Sarıkız köyünden ve 
askerî malûllerden. 
Haşan Hüseyinoğlu. 
Konya.
Kâzım Karaman. 
Kemalpaşa mahalle
sinde müsteeiren mu
kim.
Alioglu. 
înepöl.

Süleyman Çjnar. 
Cezaevinde mahknın.

! Arabkirin Şotik kö- 
: Adinden.
. Tbrahimo^lıı.
' Arapkir.

4382 Muhittin Sadi.
4617 îskân memuru.

Savur.
1782 Mahmud Dayı.
1870 ' cezaevi matba-

i  ası mahkûmları na- 
! mma.
! 92 numaralı.,
I Ankara.

Yusuf Ziya Atase- 
ven.
Kadıköy Bahriye 
caddesi Sokullu so
kak 2 numarada. 
Zonguldak mahkeme 
azalırından emekli. 
Tstanbul.
î^evki Alkaya.
Genel cezaevi birin
ci kovuşta. 
Duraunoğln.
İstanbul.

Arzuhal hulâsası

4740
5071

3939
4155

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
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551
577

43
44

Arzuhal hulâsası 
rin  adı, sanı ve 
o to d u k lan  ;^er |

Arfeuhal îiiTiefreıııle- Encümen k a ran  ve ne sebebden verildiği

5103
5460“

i Bahri Soysal.
Ereğlide dava vekil- | 

:j lerindeiL 1

i  Ahmedoğlu. |
Konya. |

' Mustafa Yılmaz. !
Cezaevinde mahkâm. | 

I Görele kazasının tek- 
göz köyünden. 
Abdullahoğlu. !
Trabzon. j

H. Sabri Eryılmaz. 
Oenelkunnay baı^an- 
lığı evrakında piya
de binbaşısı.
Ankara.

Nasbmın tashihi H. 
Askerî Tem34zce ve
rilen karann tatbik 
ettirilmesi H.

! Nasbin tashilıi iyin Millî Müdafaa vekâletine 
j bir kaç defa müracaat etmiş isede menfi eevab 

aldığını 3410 sayılı kanun mucibi Askerî temyiz 
mahkemesine müracaatla lehine karar aldığını 
bu suretle 1 eylül 1939 olan yüzbaşılık nasbinin 
28 temmuz 1334 tarihine ilerletilmesi ve bu ta
rih esas tutularak binbaşılık nasbinin da düzel
tilmesi iktiza ederken vekâletin mahkeme kara- 

' rina ittiba etmeyerek mağduriyetini devam ettir- 
diğmdeıı şikâyetle karar hükmünün yerine geti- 

j rilmesinin teğminini istemektedir.
1 Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevabda :
I jMahkemeee 347 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
: B, fıkrasındaki (Erkânı harbiyei umumiye ve 
i Millî Müdafaa vekâletlerince her hangi bir mües- 
j sesede tavzif veya her hangi bir mahalde hidematı 
I milliyede istihdam edildikleri sabit olanlar) kay- 
i dinin kül halinde mütalea edildiğini ve bu ma

kamlarca Istanbuldaki gruplarda istihdamına 
emir verilmediği halde bu gruplarda m üzı^r ola
rak çalıştırılmış olduğunun kayden anlaşıldığını 
ve bu gibilerin Anadoluya iltihaklarından ve 
Anadoludan sicil aldıktan sonra terfi ettirildi
ğini ve bunların yekununun 1446 subay olub 

i cümleanin ayni muameleye tâbi tutulduğu ve 
I mumaileyhin Anadolu ordusuna idhal edilenler 
I meyanında olmayıb yardımcı olarak istihdam 
i edildiği sabit olanlar arasında bulü«;Miasına göre 
' hakkındaki tatbüsatın 347 sayılı kanuna uygun 

olduğu cihetle ve bu itibarla Temyizce verilen 
, kararın icrası ayni vaziyette diğer bir subay 
I hınkında Devlet şûrasınca müttehaz karara ta- 
I mamen zıd olacağı gibi 19 senedenberi tatbik 
I edilen mevzuatın esasına aykırı düşeceği gibi
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orduda otoriteyi bozacak karışıklılara yol aça
cağı ve emsaline yapılan muamelenin aynının 
tatbik edilmiş bulunduğu tafsilen işar kılın
mıştır.

Iş düşünüldü : Müstedi Sabri Eryılmazın as
kerî Temyiz mahkemesinde aytığı davaya karşı 
Millî Müdafaa vekâleti tarafından usulü daire
sinde müdafaatta bulunulmuş ve neticede dava 
haklı görülerek müstedinin dileği dairesinde 
13 - X - 1938 tarihinde karar verilmiş ve buna 
kanaat edemiyen Millî Müdafaa vekâletinin tas
hihi karar talebi üzerine ayni mahkemeden 
28 - X I - 1938 tarihinde ittihaz olunan kararla 
tashihi karar talebi de reddedilmiş ve bu suretle 
dava hâdisesi hakkında Türk milleti namına ic- 
rayi kazaya memur mahkeme tarafından son ve 
katği karar sadır olmuştur. Teşkilâtı esasiye 
kanununun 54 ncü maddesine tevfikan mahkeme 
kararlarının tebdil ve tadiline imkân olmadığın
dan her hangi bir mülâhaza ile kararda şu ve 
bu hatanm mevcudiyeti ileri sürülerek infazını te
hir etmek amane nizamını tayin eden Devlet ka- 
nunlarma muhalefet şeklinde tecelli etmiş olaca
ğından ve buna da asla cevaz bulunmadığından 
bahsedilen ilâmın sarih' muhteviyatının mfazı su- 
retile kanun hükmünün yerine getirilmesi lüzu
muna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1S24 3 - V - 1940

Eeis M. M. Kâtib
Giresun Ordu Sallısını Balıkesir Balıkesir Bolu

/. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş F. Sözener II. Karan Lûtfi Gören

Çorum Gazianteb Niğde Ordu Samsun
iV. Kayaalp M. Şahin N. E rem Dr. Vehhi Demir N. Fırat

Tokad Van
M. Develi M. Boya

T. B. M. M. Mfttbaast 
t
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5614

Halid YurdükoL 
<])€malettin mf^mlle- 
sinde.
Mübadil göçmen. 
Osman oğla.
Tokad

İskân kanıınuna gö
re müstahak olduğu 
emvalin verilmedi
ğinden şikâyet.

4932
5279

İhsan Sili.
Taksim Tarlabaşı Tu
ran caddesi 55 No. 
da.
Gümrük muayene me
murluğundan emekli. 
İstanbul

Verilen arzuhalde: Dilek sahibi muhtelif ta
rihlerde Yüksek Meclis Reisliğine verdiği üç ar
zuhalde; Kayalar mübadillerinden bulunduğunu 
ve altı nüfusile Tokada müretteb olduğunu ve 
fakat bütün uğraşmalarına rağmen elinde bulu
nan mazbata mucibi Yunanistanda terkettiği 
emlâke mukabil mal verilmediğinden şikâyet et
mektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevabda: Dilek sahibinin altı uüfus üzerine 
iskân edilerek yedi oda, iki salon ve ayrıca bah
çesi bulunan büyük bir ev ile yirmi dekar tarla 
ve iki kıta bağ verilerek iskân muamelesinin ik
mal edildiği ve mumaileyhin namma tescil edil
diği ve esasen çiftçilikle iştigal etmeyib odacılık 
yapan arzuhal sahibine başkaca bir şey verilme
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Dilek sahibinin hakkında ya
pılan muameleye kani olmadığı takdirde kazaî 
mercilere müracaat edebileceğinden encümence 
yapılacak muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1825 9 - V - 1940

Hükınolunan ce- 
zanm tekaüd ikra
miyesinden kesildi
ğinden şikâyet.

Gümrük muayene memuru iken beyanname 
muhteviyatmdan noksan rüsum almak cihetin
den 191 liranın tekaüd ikramiyesinden kesilme
sinden şikâyet etmektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabmda: 
3497 sayılı kanunun nizamnamesine göre bu pa
ranın iadesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Tahaddüs eden bu ihtilâfın ka
zaî mercide halli iktiza edeceğinden encümence
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1513
1580

Fahrettin öztaşkın. 
Altmova nahiyesi öğ
retmenlerinden. 
Avvalık

Maaşının 25 
çıkarılması.

liraya

224
^37

Kirkor Aynacıyan. 
Üsküdar îcadiye Sı
vacı Perhad sokak
5 numarah evde. 
Üsküdar - İstanbul

Haksız olarak tarhe- 
dilen kazanç vergisi
nin kaldırılması.

1507 j Zahid Uğurcan. 
H K fi' Çanakkale

Yardım yapılması.

4393 A. Baki, Nuri Yal- 
4629 thz ve ar.

Krmenak

Ermenak şehrinin 
odun ihtiyacmm teğ- 
min edilmediğinden 
şikâyet.

yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1826 9 - V - 1940

Yeni barem kanunile maaşının tenzilinden 
şikâyet etmekte ve adaletin teğmini için icab 
eden hareketin yapılmasını istemektedir.

İş düşünüldü: Meri bulunan kanunun hü
kümlerinin değiştirilmesi yolundaki bu dilek 
hakkında encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1827 9 - V - 1940

Haksız olarak tarhedilen kazanç vergisinin 
kaldırılmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Tarhedilen vergiye karşı sebkeden itirazuı 

reddinden sonra Temyiz komisyonuna müracaat 
eden müstedinin bir netice almadan Devlet şû
rasına dava açtığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Kanunî mercilerde halledile
cek olan hâdise hakkında encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1828 9 - V - 1940

Vatanî hizmetlerine mebni yardım yapılması
nı istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1829 9 - V - 1940

Ermenak şehrinin odun ihtiyacının teğmin 
edilmediğinden ve orman memurlarının mevzuatı 
kavrayamadıklarından şikâyet edilmektedir. 

Ziraat vekâletinin cevabında:
Ermenak kazası için 56150 kental ve köyleri 

için 100 000 kental mahrukat için 46 kıta orman 
tahsis edildiği ve arttırmaya konulan ormanlara 
vaktinde talib çıkmadığını ve pazar ihtiyacı için



— 3

i i

1514
158T

4194
4420

A r z u h a l  v e r e n l e -  
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Emine Hancıgazlı.. 
Ilabib efendi Süfla 
mahallesinde Şatır- 
oglıı S. No. 6 evde. 
lOrzurum

E tem Ağırbaşlı.
Şah Süleyman ma
hallesinde.
Ulukışla Hususî mu
hasebe tahsildarlığın
dan emekli.
Niğde

Kesilen eytam maa
şının yeniden bağ
lanması H.

Bakiye alacağı olan 
para H.

köylülerin müracaat etmedikleri vaki muhabere
den anlaşılmış ve mahallî ihtiyacın teğmininin 
göz önünde tutulmasının mahalline tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Vekâletin cevabına göre encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1830 9 - V 1940

Kocasının ölümünden sonra bağlanan ve bil- 
âhara on seneliği birden verilmek suretile kesi
len eramil maaşının sefaletten kurtarmak için 
tekrar bağlanmasını istemektedir.

tş düşünüldü: İstihkakı ödenen müstediye 
tekrar maaş bağlanması. hakkmdaki dileğin ka
nunî olmadığından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1831 9 - V - 1940

i Hususî idareler tekaüd sandığından bakiye 
j alacağı kalan paranın verilmemesinden şikâyet 
I etmektedir,
[ Dahiliye vekâletinin cevabında:
{ Müstedinın bakij’̂e matlubu kalmadığı beyan 
i kılınmaktadır.
I İş düşünidü: Bu gibi ihtilâfatın hal ve inta- 
j cı kazaî mercilere aid bulunduğundan encümen

ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve- 
Hldi.

Karar No. Karar tarihi

1832 9 - V - 1940

5000
5350

Hofik Çığ.
Kavaflar No. 6 Yok- 
sulhaklar idare ve ya
zıhanesi sahibi. 
Erzurum

Erzurum avukatla
rından şikâyet.

Erzurum avukatlarının bir kısmının şaibeli 
bulunduğundan a\’Tikatlıktan menedilmelerini 
taleb etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Yapılan tedkikat sonunda şikâyet edilen avu

katların bu günkü durumlarında gayri kanunî 
bir hal bulunmadığı bildirilmektedir.
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Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1833 9 - V - 1940

1547
1617

3025
3179

Süreyya Dikmen. 
Vilâyet tahrirat ka
lemi mümeyyizi. 
Ankara

Sinob memleket has
tanesi idare memur
luğundan Ankarada- 
ki vazifesine gelirken 
yolda geçen müdde
te aid maaşının ve- 
rilmomosinden şikâ
yet.

Sinob memleket hastanesi idare memurluğun
dan Ankara vilâyeti tahrirat başkâtibliğine ta
yin edilmesi üzerine yolda geçen müddete aid 
maaşının verilmemesinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda: Müste- 
dinin evvelce Devlet şûrasına açtığı davayı kay
betmiş olduğundan alacağından sarfınazar ede
rek evrakını dilek sahibi nezdinde alıkoyduğu 
Ankara vilâyetinin işarına atfen bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedinin Devlet şûrasına aç- 
dığı davayı kaybetmiş bulunmasına mebni encü- 
monimizcc tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1834 9 - V - 1940

1509
1 5 ^ '

Emin Ersoy. 
Osmaniye kazasın

da Pettahoğullarm- 
dan.
Ahmedoğlu.
Sevhan

Satın aldığı arazinin 
2222 sayılı kanuna 
göre taksitlendiril- 
mesi hakfcındia.

2f% - III  - 1931 den sonra taksitle satın aldı
ğı mallar hakkında Hâzinece 2222 sayılı kanun 
hükümlerinin tatbik edilmemesinden şikâyet et
mektedir.

îş düşünlüdü: Taksit müddetlerinin uzatıl
ması hakkında olan mezkûr kanunun bahsedilen 
tarihten sonraki satışlara şamil olmadığından 
dileğin isafına imkân görülemediği ve bu sebeble 
müstedi hakkında kanuna muhalif bir muamele 
yapılmadığından dileği hakkında tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1835 9 - V - 1940

4410
4647'

Kâmil Akay. 
Kistifan köyünden. 
Ahmedoğlu. 
Beyşehir

Beyşehir AaUye mah
kemesi başkâtibi Ah- 
medin Yusuf verese
sine aid zimmetine 
geçirdiği para hak
kında.

Verilen arzuhalde: Beyşehir kazası mahkeme 
başkâtibi iken icra ve emanet memuru sıfatile  
tereke parasından ihtilâs ettiği 368 lirayı öde
mekten izharı aczeden ve hakkında icraen aciz 
vesikası verilen Ahmedin ihtilâs ettiği paranın 
Hazine tarafından ödenmesi hakkında Beyşehir 
Asliye hukuk mahkemesinden istihsal edilen hük-
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mün Temyiz mahkemesi Hâmile katiyet kesbetti- 
ği halde Hâzinece parasının verilmemesinden 
şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinden gelen 26 - VI - 1939 ta
rihli birinci cevabda; başkâtib Ahmedin zimme
tine geçirmiş olduğu 368 liranın adı geçen vere
seye tediyesi için ita emri gönderilmiş ise de 
veraset ilâmile paranın Hâzineden ödenmesi hak- 
kındaki ilâmda yazılı verese adedinde mübaye- 
net mevcud olduğundan bunun ıslah ettirilmesi 
için vereseye tebligat yapılmış ve fakat verese bir 
daha müracaat etmemiş olduğundan paranın 1938 

I malî senesi içinde tediyesi kabil olamamış ve 
I 1939 bütçesinden ayni mikdar meblâğ için mez- 
' kûr kazaya yeniden tediye emri gönderildiğini 
i ve paranın tediyesi lüzumu tekrar mal müdürlö- 
: güne tebliğ kılındığı bildirilmektedir.

t ı  düşünüldü: ilâm hükmünün tatbikma ve- 
; kâletçe muhalefet edilmediğinden encümenimizce
I yapılacak başkaca bir muamele kalmadığına ka- 
j rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 5 —

1836 9 - V - 1940

m Mustafa Yılmaz. Ukân edildikleri. Zi-  ̂ Verilen arzuhalde: Karaçkor felâketedele- 
, 73-  Zim<m köyünden yir- mon k i l d e k i  top- , ™ den olub 13 sene evvel H flk toetin  emrile 20 

mi haı« namiB». rağın münhagııaıı Ka-  ̂ haneden murekkeb 150 nufusu ihtiva eden halk- 
, 0»maneiln. raçkariıdar» dağıtıl- ; 9*™" kazasının Zimon köyüne iskân edildik-

t leri ve Zimon köyünün tamamının kendilerineŞkran, ma».
tahsisine Dahiliye vekâletinden emir verildiğini 
ve Ruslar tarafından tahrib edilen ve bir taştan 
başka bir şeyi olmayan köyü evler yapmak ve ara
zileri ihya ederek tam zeriyata başladıkları sıra
da 1929 senesi mübadillerinden Ali Ataş namın
daki bir şahsın meydana çıkarak arazilerini elle
rinden almak istemesinden dolayı 1932 senesinde 
Dahiliye vekâletine resmen müracaatları üzerine 
gayrî kanunî aleyhlerine yaptırılan tapuların 
iptalile kendilerinin orada ibkaları emri veril
diği halde şimdiye kadar sürüncemede kaldığı 
ve 1933 senesinde vilâyetlerine gelen Dahiliye 
vekiline bizzat keyfiyeti arzeylediklerini ve Bay- 
burd kazasından; meskûn bulundukları araziye 
mukabil Ali Ataşa arazi gösterdikleri halde
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Pırfrahların kendiliklerinden gelerek Ali Ataş
tan meskûn bulundukları Zimon köyünü satın 
almağa kalkıştıklarını ve şikâyetleri üzerine bu 
satışın menedildiği halde kaza kaymakamının 

Fırfralıları himayesi yüzünden on üç seneden- 
beri iskân edildikleri araziden müteaddid emir
lere rağmen 150 nüfusun muhacerete şevkine 
sebebiyet verildiğinden bahsile dosyalarının cel- 
bile tedkikini ve mevzubahs arazinin borçlanma 
suretile kendilerine verilmesini ve artık bu işin 
nihayet bulmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len eevabda; Dilekçe sahihleri; anasıl Tuğrul 
kazasının Karaçkor köyü ahalisinden olub yirmi 
hanede (130) nüfus oldukları, Karaçkor köjTİnün 
1925 senesinde yağan külliyetli kar neticesinde 
sukut oden çığ yüzünden felâkete uğraması üze
rine bu köydeki ahali Dahiliye ve Maliye vekâ
letlerinin muvafakat ve tensiblerile 1927 senesin
de Zimon köyündeki metruk arazi ve emlâke yerleş
tirildikleri; bu felâketzedelerin yerleştirildikleri 
tarihten itibaren toprak tevzi meselesinden dolayı 
köylü ile yerli halktan olan Ali ataş ailesi ara
sında ihtilâfın baş gösterdiği ve iskân işlerinin 
Sıhhat vekâletine devrinden evvel vilâyetle Ma
liye ve Dahiliye vekâletleri arasında sekiz sene 
mütemadiyen muamele cereyan ettiği halde müs- 
bet bir neticeye varılamadığımn anlaşıldığı, is
kân işlerinin Sıhhiye vekâletine devrini mütea- 
kib aynı şikâyet ve mesele ile karşılaşıldığı ve 
katği bir neticeye varılmak üzere -^nlâyetle tek
rar muhabereye girişildiği ve neticede;

1 — Evvelemirde Zimon köyü ve civarında 
bulunan Hâzineye aid arazinin tesbit edildiği;

2 — Tesbit edilen bu arazinin felâketzedelere 
nüfus ve ihtiyaç nisbetinde tevzii lüzumu Gü- 
müşane \nlâyetine tebliğ edildiği;

3 — Bilâhara Zimon köyünde oturan ve ay
nı senelerde Tuğrul ve Trabzon, Akçaabad ka
zalarından gelen ve mecmuu 13 haneden ibaret 
olan Fırfra ve Akçaabad köylülerinin dahi aynı 
suretle topraksız oldukları anlaşılması üzerine 
tesbit edilen toprakların Zimon köyünde oturan 
ve mecmuu 35 haneden ibaret olan üç köy hal
kına mütesaviyen tevzii hakkında vilâyete emir 
verildiği;
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4 — Gümüşane vilâyeti; bu tebligat üzerine 
mevcud arazinin kaza kaymakamı, malmüdürü, 

tapu memurundan müteşekkil bir komisyon ma- 
rifetile ve toprağın köye yakınlık ve uzaklığı ve 
verim kabiliyeti ve her uüfusun ihtiyaç mikdarı 
tesbit edilmek suretile cedvellerinin hazırlanmış 
ve bu surette hazırlanan ve numaralandırılan 
toprağm bir heyet muvacehesinde her üç köy 
halkının dahi hazır olduğu halde kura ile köylü
lere ağustos 1938 tarihinde tevzi edildiği ve bu 
suretle mesele kökünden hallolunduğu halde bil- 

âhara Karaçkorlular namma hareket eden ve Yük
sek Meclis Biyasetine Mustafa Yılmaz nammda 
bir şahsm müracaatla tevziatm bozulması ve 
Fırfralılarla Akçaabadlıların toprağı mevcud 

, olduğundan ve Ali Ataş ailesinden toprak satın 
aldıklarından bahsile Zimon köyündeki toprağm 

I münhasıran Karaçkorlulara tevzii hakkmdaki 
müteaddid müracaatleri üzerine vilâyete mah
rem olarak yazılmış ve Karaçkorlularm mağ
dur edilmemesi lüzumu bildirilmiş olduğu bunun 
üzerine Gümüşane vilâyetinin verdiği 12 - IV -
1939 tarihli raporda; Mustafa Yılmaz tarafından 
serdedilen iddianm katiyen varid olmadığı ve 
Fırfralılarla Akçaabadlılarm dahi ayni suretle 

topraksız oldukları tebeyyün eylediği ve aynı 
vaziyette bulunan bu üç köy halkmı daha ziyade 
toprak tevzii için eşhasa aid arazinin istimlâkin
den başka bir çare olmadığı kanaati izhar edil
diği ve başkaca bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Dilek sahibleıinin, Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletinin cevabma kani olma
dıkları takdirde kazaî mercilere müracaat edebi
leceklerinden encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4985 I İsmail Hakkı Yıldı- 
53^1 rım.

Gedikpaşa Divaneli 
1 sokak 3 numaralı ev- 
I de.
' İstanbul

Memuriyetine tayini.

1837 9 - V - 1940

Ordu vilâyeti Maliye varidat kâtibleriıulen 
iken işten el çektirildiğini ve bilâhara tasfiyeye 
tâbi tutulduğunu işden el çektirilmesini intaç 
eden husustan mahkemece beraet ettiğini ve 
Devlet şûrasmın da tasfiye kararını ref ettiği 
halde bu güne kadar bir memuriyete tayin edil-
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mediğini Maliye ve Adliye vekâletlerine vaki mü- 
raeaatleri hüsnü telâkki edilerek Ordu vilâyeti- 

; ne bir memuriyete tayini emredilmiş ise de eski
ve yeni defterdarlarm bu emirleri nazarı dikkate 
almadıklarından merkezce doğrudan doğruya ta
yininin yapılmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Tayini mahalline aid olan mumaileyhin dile- 

i ği daha evvelce Ordu vilâyetine havale edildiği 
' bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Memuriyete tayinine kanunî 
I bir mâni kalmayan mumaileyhin ihtiyacı olan 

dairelere müracaatla vazife isteyebileceği ve an
cak hususî vaziyetinin diğer talihlere tercih kı- 

I ' lınmasını mucib olmadığından ve kanunsuz bir
j 1 muameleye maruz bırakılmadığından encümence
I yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi,
i  Karar No. Karar tarihi

1838 9 - V - 1940

Heis M. M. Kâtîb
Giresun Ordu Samsun Balıkesii* Balıkesir Bolu

î. ’Snkmm II. Şarlan M. TTlaş F. üözener II. Karan lA tfi Oören

Bursa Çorum Gazianteb Kırşehir Niğde Ordu
M. Fehmi Gerçeker N. Kayaalp M. Şahin Dr. Yn.suf Z. Sonıer N. Eren Dt. Vehhi Demir

Rize 
E. Dinç

Samsun 
N. F%rat

Sioob 
/. Cemal AUş

Tokad
M. Develi

Van 
M. Boya



| l

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

5220 j Osman Köse.
5595 Eski tapu memuru. 

Kigi
359 '
380 i

1

1661
1740

1

1

Feran zimedhallik su
çu ortadan kalkmış 
olduğundan memu- 

I riyetine tayini.
1
1

1

' Kaymakam Cemile rüşvet vasıtanı olmak mad- 
1 desinden dolayı istiklâl mahkemesince mahkûm 
‘ edilmiş ise de o sırada hali firarda olan kayma

kamın bilâhara Erzincan Ağır ceza mahkemesin
den beraetine karar verilmesi ve binaenaleyh asıl 
failin beraetine rağmen feran zimedhal olan ken- 

1 dişinin mahkûmiyeti adalete mugajnr olduğu 
gibi bu mahkûmiyet sebebile memuriyete de ta
yin edilmemesinden şikâyet edilmektedir.

Yapılan tahkikatta: 3527 sayılı af kanunu mu
cibince bahse mevzu olan suç ve cezanın tama
men ortadan kalkdığı ve hâdise esnasında tapu 
müdürlüğünce mumaileyh hakkında inzibatî bir 
c.̂ za da verilmemiş olduğu anlaşılmış ve şu ha- 
lile tekrar memuriyete tayinine bir mâni kalma
mış olduğu celbedilen müdürü umumî muavini
nin huzurile encümende yapılan müzakere üze
rine müdüriyetçe encümene tahriren bildirilmiş 
ve bir memuriyete tayini derdest bulunduğu ilâve 
edilmiştir.

îcabı düşünülmüştür: Müstedinin dileği haklı 
görülmüş ve bir memuriyete tayini derdest bu
lunmuş olduğundan yapılacak muamele kalmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1839 10 - V - 1940

1734
1817

1866
1959'

Hüseyin fikici. 
Haydar köyünden. 
Manyas - Balıkesir

HakkındaM Heyeti 
mahsusa karannm 
kaldırılmasile kesi
len maaşının yeni
den tahsisi.

Nisbeti askeriyesinin ve tekaüd maaşının ke
silmesine dair Heyeti mahsusa kararının hataya 
müstenid olduğundan kesilen maaşının yeniden 
tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında: 
Bahsedilen karar usulen Devlet şûrasmca da 

tasdik edilmiş ve yapılacak muamele kalmamış 
olduğu bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Cereyanı hale göre encümence yapılacak mu

amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1840 10 - V - 1940
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Hatice Bilâl Gözen. 
Camiiatik mahalle
sinde öğretmen, 
îzzet evinde. 
Karamnrsal

îskân müdürlüğünde
ki evrakı H.

I Maksud Şişman. 
Avukat.
Yakub Kazdal vekili. 
Hopa

Belediyece yapılan 
gayrikanunî bir ha
ciz muamelesinden 
şikâyet.

Mustafa Ansoy. 
Kasımpaşa Fotinci- 
1er sokak No. 14 ev
de.
Aksekinin cevizli na
hiyesinden.
İstanbul

Fazla alman yol pa
rası hakkmda.

Kocasından kalan tekaüd maaşmm bağlanma
sına dair evrak vilâyet mektubçuluğundan îs
kân müdürlüğüne havale edilmesine rağmen 
muamelesinin ikmal kılınmamasından şikâyet et
mektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında:

Müstedinin istidası bahsedilen mevki ve ma
kamlarda bulunamadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Müstedinin iddiasını resmen tevsik ederek alâ

kadar mercilere müracaat etmesi icab edeceğin
den encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1841 10 - V - 1940

Haksız bir borç yüzünden belediyece gareze 
müstenid yapılan gayri kanunî haciz muamele
sinden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Borcunu vermemekte İsrar eden borçlunun 

malları haczedildikten sonra borcunu nakden 
ödemiş ve kanunsuz bir muamelenin yapılmamış 
olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Kanunî mevzuata muhalif bir muamele yapıl

mış ve bundan müstedi mutazarrır olmuş ise ka- 
zaî mercilerde hakkını istihsale teşebbüs edebi
leceğinden hâdise üzerine encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1842 10 - V - 1940

Fazla alınan yol parası ile bir istidaya bağlı 
yol vergisi makbuzunun iade kılınmamasından şi
kâyet etmektedir.

Antalya valiliğinden Dahiliye vekâletinin al
dığı cevaba atfen:

Müstedinin bahsettiği istida ile vesikanın bu
lunamadığından ve iddialannm resmî kuyuda
nazaran varid olmadığından bahsedilmektedir, 

îş düşünüldü:
Denneyan edilen iddianın tahkik ve tesbîtî
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3132
3298“

3550
3740

Hüsnü Tunçer. 
Eğlenhoca köyün
den köylüler namına. 
Memedoğlu. 
Karaburun - tzmir

Hükümetçe dağıtılan 
arazinin bilâhara kay
makamca istirdad 
edildiğinden şikâyet.

Şevket ve ar.
Çarıklı köyü ve di
ğer köyler ihtiyar he
yetleri namına. 
Kavak - Samsun

Arazilerine takdir 
edilen vergiler H.

ve bir hükm e bağlanması için müstedinin kazaî 
mercilere müracaat etmesi iktiza edib encümen
ce dilek üzerine bir muamele ifasına imk&n ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1843 10 - V - 1940

Topraksız olm alarına mebni Hükümetçe tevzi 
edilen arazinin bilâhara kaymakamca istirdadın
dan şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabmda:
Müştekilerin mükteseb hakları göz önüne 

alınarak istirdad edilen arazinin yeniden kendi
lerine tevzi edildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Müstedilerin dilekleri yerine getirilmiş oldu

ğundan tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1844 10 - V - 1940

Arazilerine takdir edilen vergilerin satış kıy
metinden fazla oluşu ve bir kısmı vergilerin affa 
tâbi tutulmamasmdan şikâyet etmektedirler.

Maliye vekâletinin cevabmda:
2566 sayılı kanundan istifade edebilenlerin 

vergi borçlarının tenzil edildiği ve 1935 de ku
raklıktan zarar gören köylere aid arazinin ver
gilerinin de terkin kılmdığı ve başkaca yapılan 
muamelelerde bir yanlışlık olmadığı bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü:
Takdir edilen vergilere kanaat edilmediği su

rette kanunî yollara müracaat zarurî olduğu gi
bi bazı vergilerin affi hakkmdaki kanun hü
kümlerinin tamamen tatbik edilmemesinden do
layı dermeyan edilecek iddiaların tedkik ve halli 
kazaî mercilere aid bulunduğundan iki nokta
dan encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1845 10 - V - 1940
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4596
4 ^ 4 “

Avni Yaman.
Tüccardan.
îznik

İcra memurundan şi
kâyet.

Vazifesini suiistimal eden icra memuru hak- 
kmda takibat yapılmadığmdan şikâyet edilmek
tedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Müstediye aid bir icra işinde icra memuru

nun vazifesini suiistimal ettiği anlaşılarak mah
kûmiyetine karar verilmiş ve memuriyetten çıka-' 
nlmış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Cereyanı hale göre şikâyetinde haklı olan 

müstedinin istidası üzerine yapılacak muamele 
kalmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1846 10 - V -1940

Reis
Giresun

M. M. 
Ordu

Kâtib
Samsun Amasya Bolu Bursa

î. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş ts. Hakkt Mumcu Lûtfi Gören M. F. Oerçeker

Çorum 
N. Kayadip

Van 
üf. Boya

Gazianteb Kırşehir
M. Şahin Dr. Y u su f.S o m e r

Hatay 
B, S. Kunt

Kocaeli 
t. Tolon

Ordu 
Dr. Vehhi Demir

Samsun
Fırat
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1034
“lÖ83

öğretmenlik
mesi.

veril- Verilen arzuhalde: 29 ııeu ilk okul öğretmeni 
I iken kocasile aralarında tehaddüs eden geçimsiz

liğe binaen zevci tarafından Maarif vekâletine 
yapılan tezvirat neticesi işten menolunduğunu 

; halbuki isnad edilen fiilden teberri ederek müte- 
I addid defalar Vekâlete müracaatla yeniden iş 
j istemişse de her defasında hiç bir kanunî sebeb 
I gösterilmeden iş verilıaiyeceğinin bildirildiğini be- 
I yanla anası ve yetişmiş bir kızile çok müzaya

kada olduğundan lıangi kanuna isnaden iş ve
rilmediğinin Maarif vekâletinden sorulmasını 

■ ve bu elîm vaziyetten kurtarılmasını istemek- 
I tedir.
I Maarif vekâletinin cevabında:
; öğretmenlik sıfatile telifi kabil olmayan ha 
i  rekâtının mahkeme kararlarile tahakkuk etme- 
I sine mebni öğretmen Melâhat öcalın İstanbul vi- 
I lâyeti Maarif İnzibat komisyonu kararile meslek

ten çıkarıldığını ve bu karan tebellüğ ettiği hal
de muayyen müddet zarfmda itirazda bulunma
dığından hakkındaki karar katğileşmekle vazife
sine nihayet verildiği ve vilâyet kararının tebel
lüğünden sekiz ay sonra Devlet şûrasına müra
caat etmiş ise de müruru müddetten davasının 
reddolunduğu işar kılınmaktadır.

İcabı düşünüldü:
Hakkında müttehaz vilâyet Maarif inzibat 

komisyonu kararma karşı itirazda bulunmayan 
müstedinin davası üzerine Devlet şûrastnca ka
rar ittihaz edilmiş olduğundan Yüksek Meclisin 
803 sayılı karan mucibince Encümence yapıla
cak muamele olmadığından dileğinin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1847 1 6 -V - 1940

1279! Ahmed Şevki Nemli-
1339"i oğhı.

Kurtuluş H ıtır apar- 
tnnan No. 5 de. 
İstanbul

Ruslar tarafından 
müsadere olan emlâ
kinin tazmini.

Verilen arzuhalde: Batumda mutasarrıf oldu
ğu gayrimenllerinin Rus Sovyet hükümetince 
zabt ve müsadere edilmiş olması hasebile 1062 
sayılı kanun mucibince bu zararm tesbiti için 
Maliye vekâletine vaki müracaatmda Tesbiti 
zarar komisyonunca müttehaz karar aleyhine 
Devlet şûrasına dava ikame ettiğini ve Devlet şû- 
rasınca tedkikatm tevsii icab edeceğine karar 
verilmesi üzerine Komisyon kararmm. re&dildi-
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5219
'^94*

Hüseyin Kumru. 
Sirkeci liman hanın
da.
İstanbul

îstihkakııım verdiril- 
mesi.

ğiui ve komisyonun eski kararında İsrar etmesi sebe- 
biie tekrar Şûi'ayi devlete müracaat mecbuı-iyetin- 
de kaidığmı ve tekrar komisyon kararmm reiine 
karar istihsal ettiğini ve fakat Heyeti Vekilece 
müttehaz 27- V I -1935 tarih ve 2/2920 sayılı 
karara istinaden zarar tazminine ve istihkak 
tesbitine nihayet verilerek işinin yüz üstü kal
ması ve Devlet şûrası kararının infaz edilmemesi 
sebebile Büyük Millet Meclisine vukubulan mü
racaatı üzerine Aı-zuhal encümenince 1208 numa
ralı 8 - V -1935 tarilıli karar istihsal edilmig ise 
de bu karar hukukunun ziyaına meydan verecek 
mahiyette olmakla yeniden tedkikle Şûrayi dev
let kararında tasrih edilen noktalar üzerinden 
muktazi tahkikatın ifasına tevessül edilmesine 
karar verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü: ^
Maliye vekâletinin zikredilen cevabma ve hâ

dise hakkmda esasen Encümence evvelce karar 
ittihaz edilmiş bulunmasına binaen tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1848 1 6 -V - 1940

Verilen arzuhalde : Hazinei hassa kavaslığın
da yirmi beş sene hizmet ettiğinden ve bu sebeb- 
le istilıkak kesbettiği tekaüdiyenin verilmesi için 
müteaddid müracaatlarda bulunduğu halde ce- 
vab verilmediğinden bahsile mağduriyetten sı- 
yanetini istemektedir.

M aliye  v ek â le tin d e n  a l ın a n  cev ab d a  ;
Mumaileyhe 1928 haziran aymdan muteber 

olmak üzere maaş tahsis edildiğini ve on seneliği 
toptan verilmek üzere namma tahakkuk ettirilen 
829 lira 20 kuruşluk istihkak varakasının irsal 
kılındığı ve kendisine bu istihkakını alması için 
tebligat ifa edildiği halde tayin olunan müddet 
zarfmda müracaat etmediğinden alacağmm Hazi
ne lehine sakıt olduğu ve makbul bir mazerete bi
naen vaktinde müracaat edemediğine dair 1050 
nımıaralı kanunun 94 ncü maddesi hükmüne tev
fikan mahkemeden istihsal edilecek bir ilâm ibraz 
etmedikçe müruru zamana uğrayan alacağmm te
diyesi kabil olamayacağmm kendisine bildirilmiş 
olduğu işar kılınmaktadır.
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Arzuhal verenle-

1062 Cemil Bahadılı.
1113 Mülga Hatay yük

sek mahkemesi baş- 
müddeiumumisi. 
Reyhaniye - İsken
derun.

Hatay adliyesinde ça
lışmış olduğundan 
bir vazife verilmesi.

4297 S a d e t t in  İ lh a n .
4530 Pübtane karşısında 

j  Şr>ınin yazıhanesi va- 
4902 j sıtasile Sultanmut 
41İ6 i ı^ahiyesi eski mü- 

I dürü.
D iy a rb a k ır

Açık maaşlarının ve
rilmesi.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

I . İş düşünüldü : Cereyanı hale göre Encümen-
i  ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
i

Karar No. Karar tarihî

1849 16 - V -1940

Verilen arzuhalde : Şam Hukuk fakültesin
den mezun olarak Hatayın anavatana ilhakından 
evvel Hatay vilâyetinde bir çok adlî hizmetlerde 
ve vazifelerde bulunduğu halde ilhaktan sonra 
açığa çıkarıldığından ve bir vazifeye tayini hak
kında vaki müracaatinin isaf edilmediğinden bah- 
silo mükteseb haklarının tanınmasını istemekte
dir.

A d liy e  v e k â le t in in  c e v a b ın d a  ;
Hâkimler kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı 

bendi hükmüne nazaran yabancı bir memleket hu
kuk fakültesinden mezun olanların hâkim olabil
meleri için Türk hukuk fakülteleri programlarına 
gore noksan kalan derslerden imtihan vermeleri 
ve ehliyetname almaları icab etmekte olduğundan 
bu vecibei kanuniyenin ifa edilmeden hâkimliğe 
tayin olunmasına mevzuatımızın müsaid olma
dığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Vekâletçe gösterilen kanunî 
sebebe mebni encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1850 16- V -1940

Arzuhalde: nahiye müdürü iken isnad edilen 
suçların tahkiki zımnında işten el çektirilmiş ise 
de muhakeme neticesinde beraet ettiğinden ve 
fakat açık maaşlarının verilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : adresinin 
malûm olmaması sebebile tebligat ifa edilemi- 
yen ve bu kere adresi öğrenilen mumaileyhin 
tahakkuk ettirilen alacağının taallûk ettiği yıla 
aid düyun ilmühaberinin tanzim edildiği ve 
tediye emrinin celbolunacağının A ğn vilâyetin
den işar kılındığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: dileğin yerine getirildiği an-
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t u r d u k l a r ı  v e r

A r z u h a l  h u l â s a s ı  * E n c ü m e n  karan ve ne sebebden verildiği

3702!
390fi

Hayriye Kesim. 
Cevizlik Kartopu so
kak No. 56 evde, 
ölü Yusuf Tahir kızı. 
Bakırköy - İstanbul

İbrahim Şener. 
Cümhuriyet Merkez 
bankası emisyon ser
visinde emekli yüz
başı.
Ankara

Devlet şûrası ile 
Temyiz mahkoTnesi 
tarafından verilen 
kararların mübaye- 
neti hakkında.

Askerî idadisindeki 
tahsilinin vaziyeti 
göz önünde tutula
rak yüksek tahsil ad
dedilmesi.

laşılmakla muamele tayinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar 'No. Karar Tarihi

1851 16- V - 1940

Verilen arzuhalde: babasına tahsis olunarak 
Vefatile kendisine intikal eden zeytinliğin uhde
sinde ibkası hakkında Devlet şûrasından karar 
sadır olduğu halde diğer taraf Mustafa Tevfık 
nam şahsın Ayvalık asliye mahkemesine vuku- 
bulan müracaatı üzerine yapılan muhakeme so
nunda Şûrayi Devlet kararı hilâfına ayni mülk 
üzerindeki tasarrufun nezile Mustafa Tevfil 
uhdesine tesciline dair sadır olan kararın Tem
yiz mahkemesince de tasdik edilmesi hasebile 
hâsıl olan bu ihtilâfın hallini istemektedir. 

Adliye vekâletinin cevabında:
Hukukî işlerde adlî mahkemelerle İdarî ma

kam ve heyetler arasında hâsıl olan selbî ve 
icabî ihtilâfın sureti halline dair mevzuatımızda 
bir kayid ve sarahat görülmemekte ve bu sebeb- 
le hazırlanan lâyiha Yüksek Meclise arzedil- 
mek üzere bulunduğundan bahsile lâyihanın ka- 
nuniyet iktisabına değin yapılacak muamele ol
madığı bildirilmiştir, 

îş düşünüldü:
Adlî ve İdarî kaza mei*cileri arasındaki selbî 

ve icabî ihtilâfatın sureti halli hakkında henüz 
bir kanun tedvin edilmemiş olduğundan encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1852 16 - V - 1940

Kuleli askerî idadisini ikmal ile 1330 sene
sinde zabit namzedi olarak talimgaha sevke- 
dilerek altı ay hizmetten sonra Harb okulu
na gitmesi lâzımgelirken Umumî harbin ilâiu 
üzerine kıtaya sevkedilerek müteaddid haj*b. 
cephelerinde ve Millî mücadelede hizmet ettiği
ni ve Sakarya muharebesinde aldığı yaradan 

malûlen yüzbaşılıktan tekaüde se v k e d ild iğ in i 
beyanla Barem kanununun, yüksek tahsilde 
iken vatanî vazifeleri sebebile bu tahsili ik-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1134 Süroy>7i Yurdakul. 
lİ^ ,T aksim  Recebpaşa cad-

i desi talimhane Tani
apartımanında No. 1 
de.
Çorum valiliğinden 
emekli.
İstanbul

Tekaüd muamelesi
nin yanlış yapıldı
ğından şikâyet.

mal edemiyenleriiı yük«ek tahsillerini ikmal et
miş nazarile bakılmasını âmir olmakhı memu
riyet derecelerinin buna istiııad ettirildiğin
den ve kendisinin de tekaüd edilmiş olması se- 
bebile diğer emsali arkadaşları gibi Harb oku
luna giderek yüksek tahsilini yapamamış oldu
ğundan ve malûlen tekaüdiüğü sebebile ma
kamca buna lüzum görülmemiş bulunduğun
dan bahsile müessesat bareminin muvakkat bi
rinci maddesinin (C) fıkrasına benziyen ken
di durumunun tevsik ile tahsil vaziyetini kat- 
ği olarak tesbit eden bir vesikanın verilmesi
ni istemektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin dileği yeni bir 
kanun mevzuu olmakla tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1853 16 - V -1940

Arzuhalde : Jandarma meslekinde iken mül
kiye meslekine intisabla Burdur valisi bulunduğu 
sırada vekâletin işarı üzerine askerlikten istifa 
ettiğini ve bilâhare muameleten tekaüde ireamda 
eski kanunla tekaüd edildiğinden ve bu muame
lenin vekâletin İsrar ve cebri manevisi ile oldu
ğundan bahsile mağdur edildiği beyan ve 45 se
ne bilâfasıla hizmet etmiş olması sebebile keyfi
yetin tedkik edilerek kendisile ayni vaziyette bu
lunan albay Nâzım hakkında Divanı muhasebat 
kararı dairesinde muamele yapılmak suretile 
mağduriyetinin izalesini istemektedir.

Divanı muhasebat reisliğinin cevabında: Muma
ileyhin vaziyetinin adlî hâkim Nâzım Olgarın vazi
yetine benzemediği ve müstedinin kendi arzusile 
tekaüdiüğünü taleb etmiş olduğu gibi 1281 sayılı 
kanunun da ordu mensublarmın ordudan hariç 
ve jandannadan başka vazifeye nakledil em iyecek- 
lerini âmir bulunması ve kanunun kendilerini 
mülkî hizmette kalmak ile askerî vazifelerine av
dette muhayyer kılmış bulunmakla mumaileyhin 
de kanunda muayyen olan müddeti geçirdikten



— 18

Arzulial verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

165
m

Arzuhal nulâsası | E n o î i m e ı ı  k n ı - a v ı  v e  n o  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i
I

! so n ra  t fk a ü d lü k  talc^l)in(ie b u J u ııd u ğu n u n  .la ıı-  
I  d a n n a  frenci k o ıım ta n lığ ın ııı iîjtınna a tfo lu ııa n ık  

tok aüd  m u a m elesin in  d eğ iş tir ilm esin e  ijıılvâıı ol- 
i m ad iğ i b ild ir ih n ek ted ii'.

I H a k k ın d a  ta tb ik  ed ilen  tek aü d  m u am elesin d e  
vak i it ir a z ın u ı İdarî k azam erciin ee  h a lled ilob ilece-  

I ğ in d en  h âd ise h ak k ın d a  en eü m en ce y a p ıla ca k  b ir  
m uam ele o lm a d ığ ın a  k arar ver ild i.

1 Karar No. K a ra r  ta r ih i

1854 İH-V - 1940

N ed im  H a ta y . 
D iv a n ı m uhasebat 
m u rak ıb lar ın d an . 
A n k ara

i  ^fesken tazm in atı v e
rilm esi.

V er ilen  a rzu h a ld e: M em urin  k an u n u n a  ek  

32î)6 sa y ılı k a n u n u n  b ir in c i m addesi j^ıumulü d a 
h ilin d e  H a ta y ııı ana vatan a  ilh ak ın ın  teğ m in i 

iç in  liü k ıım e tç e  H a ta y a  izam  ed ild iğ in i ve il
hak tan  son ra  tek ra r  esk i v a z ife s in e  iade e d ild i
ğ in i ve H îitayd a  k a ld ığ ı 19 ay  m ü d d ete a id  m es

ken  ta zm in a tın ın  3290  .sayılı k an u n u n  ru h u n a  

m ugayii- olarak v er iln u 'd iğ in i b ey a n la  bu h ak k ı
n ın  v er ilm esin i isteTnektedir.

M aliye  vek â le tin in  cevab ın d a:
]4 5 2  sa y ılı mülfça tea d ü l k a n u n u n u n  18 n ci 

m add('sinde A n k arad a  b u lu n a n  m em urlara  m es

ken bed(‘li v er ileceğ i gö ster ild ik ten  sonra üç a y 
d an  fazla m ü d d etle  m ezu n iy et veya  m em u riy e ti 

m u vak k ate  ile  A n k arad an  in fik â k  ed en lere  bu  
ta zm in a tın  v(*rilm iyeceğin in  tasr ih  e d ild iğ i ve  

.3296 s a y ılı  k a iıun a tev fik a n  m illî h u du d  h a r ic in e  
j»()nd<M’ilen lere  ise ik i sene m ü d d etle  m ezu n iy e t  

verilmekte* o lm a sın a  ve b u n lar ın  b id a y eten  üç  
ayd an  fazla  b ir m ü d d (‘tle  A nkara  h a r ic in d e  

ınezunen  kalacaklaı-ı m alûm  b u lu n m asın a  n aza
ran kendilerine' m ezu n iy e tle r i m ü d d etin ce  m es- 

k(>n b ed eli v er ilm em esin in  lâzım  «releceği ve ta t 
b ik  ediU'u m u am elen in  m evzu ata  uyfjun o ld u ğ u  

b ild ir ilm ek te  ve f?eyri v ar id  id d ia n ın  red d in e  
karar v er ilm esi is ten ilm ek ted ir .

Jcabı d ü şü n ü ld ü : M aliye  vek â le tin ce  m ü sted i 
h ak k ın d a  ta tb ik  e d ilen  m u am eleye  k an i o lm a d ı

ğ ı su re tte  kaza y o lu n a  m ü racaat ed ilm esi icab
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g  o  i  r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  | A r z u h a l  h u l â s a s ı  i E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v w i l d i ğ
otui‘duklaı-1 yer

' edeeesindoıı (‘lU'üniHice ya})ilac'ak nuunrfle ol- 
ııuuli}>nuı kîU’ar vorildi.

Kardır No. Karai' tarihi

1855 16 - V - 1040

■Reis 
(üıcsuu 

/. i^ökmen

M. :vı.
Ordu 

II. l^aıian

Kâtib 
Saınsuıı 
M. rhtş

(!a/-iuııtol) Kırşehir Kocaeli
.]f. Şahin Dr. Yusuf  Z. Somer l .Tolon

Siiıol) Tükad Van
/. (Umul A l k  M. Develi J/. Boija

<Uİ3 .

Balıkesir
Fevzi Sözener

Bolu 
Lût fi  Gören

Çorum 
N. Kuyaalp

Ni^de Ordu Samsun
A. Kron Dr. Vehbi Demir N. Fırat
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Servet Sencan.
Adile kızlan. 
Üsküplü.
İstanbul

Arzuhal hulâsası

Yujçoslavyadan ah- 
naıı tazminattan hak
kının veriljnesi.

Ayi;ie Mevkep ve Ha
tice Akalın.
Piris^tine göçmenle
rinden.
Abdurrahman paşa 
kerimesi Nafıa kız
lan.
İstanbul

Mahir özden. 
Ayancık kazasının 
Paşalı köyünden. 
Mustafaoğlu.
Sinob.

Köy muhtarının hak
sız muamelelerinden 
şikâyet.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Yugoslav Hükümetinden alman tazminattan 
kendi hakkının tesviyesini istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda : İşbu taz
minat 3427 sayılı kanunla Kızılaya terkedildiğin- 
den dileğin yerine getirilmesine imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1856 18 - V -1940

Yugoslavyadan alı
nan tazminattalı hak
larının verilmesi.

Yugoslavyadan aliînan tazminattan kendi hak
larının verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında ; Bu taznıinat 
3427 numaralı kanunla Kızılay cemiyetine veril
diğinden dileğinin isafı mümkün olmadığı bildi
rilmiştir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1857 18 - V -1940

Verilen arzuhalde : Kendisinin f^ıkir olduğun
dan ve bir ev inşasına başladığından fakat fakrü 
zarureti dolayısile inşaatın yarıda kaldığından, 
muhtara ve daha başka kimselere emanet olarak 
verdiği keresteleri bu defa bunların kendisine ia
de edemediklerinden ve muhtarın teşvikile arazi
sinin elinden alındığından bahis ve şikâyet edil
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : 
Mumaileyhin arazi ve kerestelerinin idareten 

ve tarafların muvafakatile tamamen kendisine 
iade ettirildiği ve halen arazisi üzerinde ortak
lama ekim yapmakta bulunduğunu ve bu suretle 
ortada bir mesele ve iddia kalmadığını bildirmek
tedir.

îş düşünüldü :
Bu dava mevzuu olan hâdisenin idareten hal

ledilmiş olduğuna nazaran encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüıi

1858 18- V - 1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
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iMahmud.
Memedoğlu.
M eıniş zade a p a r tı-  
n ıan ı No. 10.
Ankara

Arzuhal hulâsası

T. C. Tabiiyetine ka
bulü.

Ilasan'Cevdet ve ar. 
Camcı.
]\[anisa

Hâzineden taksitle 
satın aldıkları em
vali metruke taksit 
l)edelleri H.

Bahaettin Yeniay. Malûlen tekaüd raa- 
Eskipazar mahalle- aşı bağlanması, 
sinden. i
Tahsino^lu. i
Yozgad '

Encümen kaı ;ıı ı vl> ne sebebden verildiği

Cezayirli olduğundan ve Türk ırkından bu
lunduğundan ve Türk tabiiyetine geçmek iste
diğinden ve fakat vâki müracaatlarında Türki- 
yede beş sene ikamet etmesinin lüzumuna dair 
cevab aldığından, kendisinin beş sene bekle
mekle sefil ve perişan kalacağından bahsile bir 
au evvel taljiiyete alınmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında;
Kendisinin 1312 sayılı kanunun altıncı mad

desine tevfikan İcra Vekilleri Heyeti kararile 
yurddaşlığımıza alındığı vo nüfus kütüklerimize 
kayddettirilerek hüviyet cüzdanının verilmiş 
bulunduğunu bildirmektedir.

î(;abı düşünüldü :
Dilek yerine getirilmiş olmakla Encümence 

yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Kaıur tarihi

1859 18 - V - 1940

Ellerindeki harikzede mazbatalarına istina
den taksitle ve >üksek bedelle emvali metruke- 
den satın aldıkları emvalin müterakim taksit
lerini vermediklerinden ya mazbatalarının ka- 
l)Uİü veya borçtan aflerini istemektedirler.

İş düşünüldü:
Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1860 18 - V - 1940

Büyük harbde gözünden malûl olduğundan 
malûlen tekaüd maaşı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaadan gelen cevabta:
Müstedinin gözündeki ârızanın askerlikten 

ayrıldığı zaman ve bunu müteakib yapılan mu
ayenelerden 551 numaralı kanunun emraz ced- 
veline dahil olmadığı ve son olarak Adana has
tanesinin 17 - VTH - 1938 tarihli raporunda bir 
gözü kamilen rüyetten mahrum kalmış ise de 
kanunun hükmüne göre askerlikten ayrıldığı 
tarihte bu arıza mevcud olmamasına ve sonra
dan tekevvün ettiği anlaşılmasına nazaran malû
len terfihine imkân olmadığı bildirilmektedir.
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İ ş  d ü şü n ü ld ü : H
B a h se d ile n  m u a m eley e  k a n a a t e tm e y ip  

m ü ste d in iıı k axaî m erc ile re  m ü raeaa l e tm esi i' 
e d e c e ğ in d e n  en cü m en ce  y a ])i)a ca k  m uam ele  ̂

U lad ığ ına  k a ra r  v e r ild i.

K ı n - i i i '  X ( ) .  K a r u r

1861 1 8  -  V .19^

4503

4762
KAzıııı (”)zen ve  A lı- 
m ed A latok .

E d irn e  kaı»ı, T op k ap ı, 
V iran  hosna, Ayı>a, 
B ü yü k  çekm ece, A r- 
n a v u d  köy, SilA hdar, 
( iem er l)ur<>:az, Tcr- 
kos. K urt doğm uş, 
P a y a lık , B a k ır  köy, 
!Maltei)o köy d eğ ir-  

menci!<>ri nam ına. 
İstanbu l

,K öy d eği rm en lerin - 
den a lın m a k ta  o lan  
v('r«in in  ta d ili fJ.

M ü sted i: k öy  d eğ irm en ler in d en  a lın m ö ^  
o lan  verjrilerin ta d ilin i is tem ek ted ir .

]\Ia liye v ek a le tin in  cevab ın d a:

28 h aziran  1D8S de g e len  c(*vabda hali 
m u am ele  \er<>isi k an u n u n u n  hü k ü m leri karşıt®* 
da d ilek ler in in  t(‘rv ic in e  im kân o lm ad ığ ı rnezk^ 
k an u n u n  ta d ili s ıra sın d a  d ilek ler in in  n azarı 
k ate a lın a ca ğ ı m ea lin d ed ir .

İş  d ü şü n ü ld ü :

D eğ irm en lere  aid  m uanu'le v erg is i hakkınd^^  

k an u n u n  ta d ilin e  d a ir  3766 sa y ılı  y en i 
in t işa r  e tm iş  o ld u ğ u n d a n  y a p ıla ca k  
o lm a d ığ ın a  karar ver ild i.

Karar- N o. K arar

1862 18 - V  -
. . . . . . . . . . . I

5230 H ü sey in  B(»zdağ. 
5fî05 B e led iy e  azasından . 

P a lu

V a zifed en  m en ed il- 
, d iğ ı/ıd en  şikâ3’et.

A rzu h a ld e: P a lu  b e led iy e  azası iken kayi’̂ * 
kam  ta ra fın d a n  v a z ifed en  m enedild iğindeH  
b u n u n  da kanuna n m h a lif olarak y a p ıld ığ ıo ^ ^  

şik â y et etm ek ted ir .

D a h iliy e  vekâh 'tin in  "evabında:

Y ap ılan  m uam elede kan u n î form alite lere  
y e t ed ilm ed iğ i an laşılarak  tash ih  edildigii^® 
b ah sed ilm ek ted ir .

İş  d ü şü n ü ld ü :

Y ap ılan  muamel<‘den hukukan  
o lan ların  ka ıu u ıî m ercilere m ü racaat  

icab e<3eceğine vv  m aahaza vak i m uam ele ta5 

k ılın d ığ ın a  göı-e encüm ence y a p ıla ca k  b ir  

m ele o lm a d ığ ın a  karav ver ild i.

K a ra r  N o. K arar

mutazarf^( 

;bil̂

1863 18 . V •



İç; j Arzuhal verenle-  ̂ | 
vin adı, sam ve | Arzuhal lıulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
otnrdnkiai’i ycı :  „  „

Ibı-ahiın Halil. i Aııkanıya ffdmesine Müstedi; BazT lıakayıkı şifalu'n hildirnıok ioin
 ̂ ►' ôukoğlu. nıüsaado edilmesi H. Ankaraya »relnıesine müsaade edilmemekten fjikâ-

ikamete memur, | yet etmektedir.
Dahiliye vekrıletinin eevahıııda : 

i Neledilmİ!;! olduğu Bileeikteu Aııkai-aya [̂el-
; meşine idaırten müsaade imkânı olmadığı bildi-
I , )-ilmektedir. '

îş düşünüldü :
j inzibatî h ir mevzua taallûk edeiı dilek hakknı-

• { I da Eneümenee yapılacak muamele olnıadığnıa
■ ' karar verild i.
! Karar No. Karar tarlıii

— 23 —

1864 18 - V -1040

Sultan ve oğlu Nuri ; Oğlu, damadı ve am- 
ea zadeleri II.

^â i’ayayla köyünde, j 
^^zitiean f^öçmenle- 
’̂inden. i

eşi.
^^unköp ru

!•

Arzuhalde: Aslen Eıv/mean vilâyetinden ol
dukları ve nahiye nuıhtnr ve azalan tarafnıdaıı 
oğlu ve damadı ve amcazadelerinin hir semti 
ıneehule ırötürülüb öldürüldüklerinden bahs 
ve îjikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında ;
Muhtar ve ihtiyar heyeti azalan tarafından 

traybedildiği iddia olunan i^ahısbır Tuneeli hare
kâtında askerî kıtaata kılavuzluk yai)arken şa
kilere iltihak etmiş ohhıkları bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
İddianın hakikate muhalif olduğu anlaşıl

makla yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

'A 'K-i Oidam ve ço- j Karacabeyde tahrib
[ j olunan {gayrimenkul
I ^t'ilar mahallesi As- | mallarına mukabil
i  altı sokak 4 nu- tazminat verilmesi.

1 evde. ;
İbrahim CMdam

!̂?İ. ;
^̂ Ursa

1865 1 8 - V - 1040

fi

: Yunanlıların ı-icatı esnasındf» Karaeabeyde 
’ yakılan menkul ve fîayrimenkııl mallarından 
I 6000 liĵ -a zarara maruz kaldığını ve bir cok kim

selere zara]’ ve ziyanlaı-ııuı mukabil ev ve .saire 
verildiği halde kendilerine bir şey verilmediğin
den emsali misillû hicî olmazsa millî emlâkden 
bir ev verilmesini istemektedirler.

]\Ialiy(' vekâleti cevabında:
Emlâki düşman, ussat \v lüzumuna mebni 

Hükümet taı;afından tahrib edilmiş olanlara 
Hükümet elind«‘ bulunan-sahibsiz emlâkin tevzii 
hakkmdaki 441 .sayılı kanunun birinci ve ikinci 
maddelerini muaddil 622 sayılı kanunun mülga



24

i xirzuhal verenle-
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer i '

! [ olduğu 2033 sajalı kanunla tasrih edilmiş olma-
I I sına }?öro mezkûr kanunlara tevfikan alınmış

' olan zarar ve ziyan' mazbatalai’ina mukabil ken-
! I

I dilerine ev tahsisine artık kaıumi mesağ bulun-
 ̂ madığından bu sebeblo istida saliiblerinin dilek-

’ ! lerinin yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir.
I İş düşünüldü: Dilek kanuna uygun olmadı-
i ğından yapılacak muamele olmadığına karar ve-

i i rildi.
i Karar No. . Karar tarihi

4215
4442

İhsan Gönder. 
Karaşeyh köyü muh
tarı.
Çankırı

1936 senesinde mu- 
^'affakivetle yaptığı 
hayvan sayim yok
lamasının ikramiye
sinin verilmesi.

4343 j\renıed Hulûsi înan. 
Ağır ceza mahkeme
si azası.
Malatya

terfi ettirilmediğin- 
den ve Malatj^anm 
havai isi le imtizaç ede
mediğinden şikâyet.

1866 18 - V - 1940

Verilen arzuhalde : 1930 senesinde hayvan 
sayım ve yoklamasını tek başına yaptığın
dan kanunen verilmesi lAzırngelen ikramiyenin 
kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
2897 numaralı hayvanlar vergisi kanununun 

4 ncü maddesinde kayid muamelesinin ihtiyar 
meclisleri tarafından yapılacağından ve 20 nci 
maddesinde ise, ikramiyenin bu meclis azalan ara
sında mütesaviyen taksim edileceğinden bahse
dildiğinden müstediye ikramiyeden beşte birisi
nin verildiği diğer kısım ise kayid esnasında 
hazır bulunmayan dört azaya aid olması itibari le 
mevkuf tutulduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Muamelede kanunsuzluk ol
madığı görülmüş olduğundan Eneümenimizce ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1867 18 - V -1940

1319 da Darülfünundan mezun ve adi iyeye 
müntesib olduğu halde 45 lira maaşla istihdam 
edildiğinden ve terfi ettirilmediğinden ve Malat- 
yanm havasile imtizaç edemediğinden şikâyet 
etmektedir.

Iş düşünüldü : İstidada bahsedilen metalibat 
doğrudan doğruya Adliye vekâletini alâkadar 
eder hususattan olmasına ve haksız bir muame
leye maruz kaldığı surette kanunî yollara müra
caat hakkı derkâr bulunmasına mebni encümence
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^  I Arzuhal verenle- 
l  j | I rin adı, sam  ve

oturdukla r ı^ er  ̂Arzuhal ̂ u lâ s a s ı
Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

4146
4371

3989
42Ö6

B. H. Kori.
Memed Ali paşa han 
48 numarada müte- 
ahhid.
İstanbul - Qalata

Hükümetten alacağı
nın döviz olarak ve
rilmemesinden şikâ
yet.

4469
4715

Sabık Arkan 
Kılıç arslan mahalle
si Dabakane sokak
4 numarada. 
Mühendis. .
Antalya

Mühendis mektebi 
diplomasının veril
mesi.

Ali Hiza Yaya. 
Devoğlu mahallesin
de 45 numarah evde. 
Emekli polis memu
ru.
Adapazan

Malûlen tekaûdlüğü- 
nün tashihi.

tayini muameleye mahal olmadığma karar ve
rild i

Karar No. Karar tarhii

1888 18 - V -1940

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne taah- 
hüd ve teslim ettiği bakır, kalay verak bedeli olan 
140630 liranm Maliye vekâletince döviz olarak 
vcrilmiyerek kliring nsıüile tesviye edilmek is
tenmesinden ve bu şekil tediye mümkün olma
dığı gibi mağduriyetini mucib olacağından şikâ
yet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabî tezkeresinde:
Bahsedilen borcun ancak kliring ile tesviye 

edileceği bildirilmektedir.
tş düşünüldü :
Müstedinin sureti tesviyeye razı olmadığı su

rette hâdise bir dava mevzuu olmak itibarile En
cümence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

1869 18- V - 1940

Mühendis mektebinde leylî ve meccanî olarak 
tahsilde bulunmuş ve fakat İdarî bir sebeble tah
sili nehariye çevrilmiş olduğundan leylî olduğu 
müddete aid olduğu masraflarını ödeyeceğimden 
diplomasmm verilmesini istemektedir.

Bittahkik : Müstedinin dilediği yerine getiril
diği anlaşılmakla tayini muameleye mahal kal
mamıştır.

Karar No. Karar tarihi

1870 18- V - 1940

Verilen arzuhalde : 788 numaralı kanuna tev
fikan malûlen tekaüdiüğünün tashihini istemek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
11 ağustos 1325 tarihli mülkiye tekaüd kanu

nunun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasma tevfi
kan 1 eylül 1341 de malûlen tekaüd edilen müs- 
tedi hakkmda 788 numaralı ve 18 mart 1926 ta-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kaı-aıı ve ıır̂  sebebden verildiği

Mazhar Cizrelioğlu. 
Kemaliye mahallesin
de. •
Diyarbakırh.
Gftliboğlu:
Eı^gani

ölü babasından bağ
lanan maaşın arttı
rılması.

Bürhan Anadolu. 
Pülümür eski hâki
mi.
Seydişehir

Hâkimler kanunu 
mucibince vezifesine 
nihayet verildiğinden 
şikâyet.

rilıli kanunun makabline teşmili suretile tatbikı- 
na imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Kanuna muhalif bir muamele yapılmadığın

dan dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1871 18- V - 1940

Verilen arzuhalde : ölü babasından bağlanan 
maaşın iaişesine kâfi olmadığından arttırılmasmı 
istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabî tezkerede : 
Müstedinin babasının hizmet müddetine göre 
kendisine bağlanan 152 kuruşun arttırılmasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kanuna muhalif bir muamele 
yapılmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1872 18- V - 1940

Verilen arzuhalde : Hâkimler kanunu muci
bince vazifesine nihayet verilmesinden şikâyet et
mektedir.

Yapılan tedkikatta : Hâdise hakkında evvelce 
encümenimizce 23 - III  - 1937 de dileğinin yerine 
getirilemiyeceğine dair 656 numara ile karar ve
rilmiş iken müstedinin tekrar müracaati üzerine 
86 numaralı 3 - V - 1939 tarihinde eski kararın 
tebdilini mucib bir sebeb olmadığına karar veril
miş ve fakat bu son karan henüz almadan müste
dinin tekrar müracaatta bulunduğu anlaşılmıştır.

îş düşünüldü : Son müracaatını havi arzu
halin evvelkilerle birliktehıfzına ve bu dairede 
müstediye tebligat ifasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hidayet Yelkenci, 
tnebolu

Malûliyet maaşının 
bağlanmasına aid 
müracaatının tesrii.

1873 18 - V - 1940

Malûliyet maaşının bazlanmasma aid ilk mü
racaat istidası üzerine işinin teşriini istemektedir.

Bittedkik : Müstedinin dileği hakkında 3 - 1 -
1940 tarihinde 874 sayılı encümence karar ittihaz 
edilmiş olduğundan yeniden yapılacak muamele



teğeti

p

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları y er

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

4681
öOlÖ*

4709
5038”

4700

M. Enver Harraroğ- 
lu.
Eskişehir

5029

402
424

Memduh Falay. 
Gümrük muhafaza 
müdür ve deniz mm- 
taka komutanhğı ya
ya muhafaza memu
ru.
Samsun

2671
2808

2517
2 ^ !

Abdülkerim Çetin ve 
ar.
Hazo köyü muhtarı. 
Halk, tüccar ve es
naf namına.
Hazo - Kozluk

Hakkında tezvirat ya
pan Osman nammda- 
ki şahısdan şikâyet.

Tasfiye karanm a lef 
edilmiş olmasına rağ
men bir memuriyete 
tayin edilmediğinden 
şikâyet.

Hazo nahiyesinin ka
za haline getirilmesi.

olmadığından son istidanın hıfzına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1874 18-V-1940

Hakkında tezvirat yapan Osman adındaki bir 
şahıstan uzun uzadıya şikâyet etmekte ve fakat 
sekiz on sayıfalık şikâyetnameden mana ve mef
hum çıkarmak gayri mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tahkikatta : Müstedinin kendine ma
lik olmadığı anlaşıldığmdan yapılacak muamele 
olmadığına karar verildL

EAiar No. Karar tarihi

1875 18 - V -1940

1920 sayüı kanuna tevfikan tasfiyeye tâbi 
tutularak 29 - X  - 1938 tarihinden itibaren va
zifesine nihayet verildiğinden ve Devlet şûrasına 
vâki müracaatında tasfiye kararının ref edilmiş 
olmasına rağmen İnhisarlar vekâletince bir me
muriyete tayin edilmediğinden bahsile mağduri
yetten vikayesini istemektedir.

İnhisarlar vekâleti cevabında:
Müstedinin Samsun gümrük muhafaza mü

dür ve deniz mıntaka komutanhğı kadrosunda 
açık bulunan 12 lira maaşlı yaya muhafaza me
murluğuna 12 - VI - 1939 tarihinde yeniden ta
yini yapılmak suretüe terfih edildiğini bildir
mektedir.

İş düşünüldü:
Dileğin yerine gelmiş olmakla tayini mua

meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1876 18 - V - 1940

İki telgrafta Hazo nahiyesinin kaza olma
sını dilemektedirler.

Dahiliye vekâleti cevabında :
20 - V - 1938 tarih ve 3393 sayüı kanunla 

Hazo nahiyesi mıntakasmda (Kozluk) adile bir 
kaza kurulmuş olduğunu ve Hazonun bu kazaya 
merkez ittihaz edilmiş bulunduğuna bildir
mektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

4925
■^72

Şevket Erol ve ar. 
Hükümet daireleri 
odacıları namına. 
Yozgad

Kendilerine tekaüd 
maaşı bağlanması.

4971
5321

Ömer Bugay.
Millî Müdafaa V. 
Harbiye dairesi Re
isliği kaleminde. 
Ankara

Maaşlı memurlarla 
ücretli memurlar ara
sında müsavatsızlık
tan şikâyet.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Müstedilerin dilekleri yerine gelmiş olmakla 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1877 18 - V - 1940

Müstediler kendilerine tekaüd maaşı bağ
lanmasını istemektedirler.

Maliye vekâleti cevabında:
Ücretle istihdam edilenler hakkında tekaüd 

kanununda bir hüküm bulunmamıj;̂  olduğundan 
dileklerinin yerine getirilmesine imkân görül
mediği büdirilmektedir.

Tayini muameleye imkân olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1878 18 - V - 1940

Verilen arzuhalde : Maaşk memurlarla üc
retli memurlar arasında müsavatsızlıktan şikâ
yet edilmekte, müsavi vasıfları haiz vatandaş
lar arasında başka başka kanunların tatbiki 
haksızlığı mucib olmakta bulunduğundan ma
aşlı memurlara bahşedilen haklardan istifade 
etmesine müsaade istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Gerek müsteşarlardan mürekkeb bir komis

yon tarafından hazırlanan yeni memurin ka
nunu lâyihasmda ve gerekse teadül kanunu
nun tadiline dair Hükümetçe ihzar ve Büyük 
Meclise takdim olunan lâyihada ücretlilerin de 
vaziyeti nazarı itibare alınmış olduğundan ve
kâletçe yapılacak başka bir muamele bulun
madığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Dilek bir kanun mevzuu olub üzerinde en

cümence bir muamele ifasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1879 18-V-J940
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o
îz;

4445
'4686

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklan yer

Arzuhal hulâsası

4994
5344

Ali Naci Çelik. 
Cuma ovası köyün
den.
Memedoğlu.
îzmir

Kendisinin müfteri 
addedilerek hakkın
da takibat yapıldığın
dan şikâyet

Etem Ağırbaşh.
Saltık mahallesinde 
misafireten mukim. 
Ulukışla Hususî mu
hasebe tahsildarların-1 
dan emekli 
Niğdenin Şeyh Sü- 1 

leyman mahallesin- | 
den. '
Bor

Tekaüd
kında.

maaşı hak-

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde : İzmir Asliye ikinci ce
za mahkemesinin suiistimallerini mükerreren 
ihbar ettiği halde kendisinin m üfteri. addedile
rek hakkında tahkikata başlandığını ve bu sui
istimalleri Adliye encümeni huzurunda isbat et
mek üzere celbini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Orman memuru bulunduğu sırada rüşvet 

almaktan katği surette iki sene hapis, iki se
ne altı ay memuriyetten mahrumiyet cezasına 
mahkûm olub cezası tamamen infaz edilen müş
teki Ali Naci Çeliğin bu mahkûmiyet kararın
dan müteessir olarak heyeti hâkimeye muhte
lif suçlar isnadile vukubulan müteaddid ih
barların yapılan tahkikat ile hilâfı hakikat 
olduğu anlaşılarak hakkmda iftira suçundan 
ötürü takibat yapılmakta olduğu bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü:
Dileğin mahiyetine, muamelenin sureti cere

yanına göre tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1880 18 - V -1940

Verilen istidada: Mütekaid ve 72 yaşında bu
lunduğundan ve hususî idareden almakta oldu
ğu maaşmm muntazaman verilmediğinden bu 
maaşm on seneliğinin defaten verilmesi veya se
nelik olarak Ziraat bankasından almak hususun
da bankaca istenUen kefilden vazgeçilmesi isten
mektedir.

Yapüan tahkikatta: 2097 sayılı kanun muci
bince bu maaşatın Hususî idareler tekaüd sandı
ğınca tesviye edildiği anlaşılmaktadır.

İş düşünüldü:
Kanunun tadiline taleb mahiyetinde olan di

lek hakkmda encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1881 18 - V - 1940
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4775
5 W

3026
'3180

«ü
Arzuhal veren le -' 
rin adı, sanı ve | 
oturduMarı yer ;

Ahmed Kirman.
Galata Arabcamii 183 
numaralı kahvede. 
GörelelL 
Abdullahoğlu.
İstanbul

Y. Atay ve ar.
Feke ilçesinin Kise- 
nit köyü muhtarı ve | 
diğer 23 köy m uhtar-' 
lan namına. *
Peke !

3968 .-------1 Mecıd Esin ve ar.
I Kasım Ömer.
I Altındağ mahaUe£dn-

de 891 sayılı evde.
Vanlı.
Ankara

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Meriyet mevkiine gir
meyen nizamnamede 
kabul edilen maaşm 
tahsisi veya bir vazi
feye tayini.

Feke kazasında teşki
lâtı adliye yapılması.

Ya kendilerine bir va
zife verilmesi veya 
meecanen Vana gön
derilmesinin teğmini.

Denizyollarında vazife esnasında sakatlandı
ğından yedi buQok lira maaş tahsis edilmiş ise de 
bu para ile geginemediğinden meriyet mevkiine 
girmiyen nizamnamede kabul edilen maaşın tah
sisini veya bir vazifeye tayinini istemektedir.

İktısad vekâletinin cevabında : behsedilen ni
zamname henüz Devlet şûrasından çıkmadığın
dan ve müstedinin fabrikada yevmiye ile iiftih- 
dam kılındığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1882 18 - V - 1940

Feke kazasında müı^erid hâkimlik teşkilâtı 
yapılmasını bu cihet kabil olmadığı takdirde ka
zanın garb tarafmda bulunan köylerin kısmen 
Develi mahkemesine ve kısmen Kozan mahkeme
sine bağlanmasmı istemektedirler.

Adliye vekâleti cevabında:
İş mikdarmın azlığma ve Saimbeyliye ya

kınlığına binaen kazada bir asliye mahkemesi 
teşkiline imkân görülmediği ve Develi k-Azflatna 
bağlanması istenilen köyler hakkında alâkadar 
makamlarla yapılan muhabere sonu aynca ma
halline tebliğ edileceğini bildirmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1883 18 - V - 1940

Arzuhalde : Aslen Vanlı olduklarmdan umu
mî harbte düşman istilâsı üzerine yurdlarını ter- 
kettiklerinden ve hiç bir yerde iskân edilmedik
lerinden ve 12 nüfusluk ailelerini geçindirmekten 
âciz bulunduklarından bahsile ya kendilerine bir 
vazife verilmesini veya meccanen Vana gönderil
melerinin teğminini istemektedirler.

Sıhhat vekâleti cevabında :
Müstedilerin efradı ailelerile 1330 da Vanın 

Reşadiye nahiyesi Güreşin köyünden ayrılarak 
Milâsa gittikleri iki yıl sonra Konyaya ve sekiz 
yıl sonra da Ankaraya geldikleri, Mecidin Anka
ra levazımında işçi ve Kasımın boşta olduğu ve
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Arzuhal verenle- 
ğ  rin adı, sanı ve 
___ ^oturdukları yer^

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

memleketleri istirdad edildiği için mülteci telâk
ki edilemiyecegini ve binaenaleyh, dileklerinin is
afına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü ; Encümence : yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4565! Ömer Lûtfi Başak. 
4873 Reji sokağında keres

te tüccarı.
Adapazarı

1884 18 - V - 1940

Oğlunun ciheti kefa
letten olan borcu hak
kında.

4810
5144

Sabri Ertürk ve ar. 
Karagümrük Derviş 
Ali mahallesi Dilmaç 
sokak No. 25 dö. 
Mülga ticaret v ^â- 
leti memurlarmdan. 
İstanbul

Ya eski müddet üze
rinden tekaüde sevk- 
edilmelerinin v«ya 
yeniden birer memu
riyete tajrioler.

Oğlu Haşanın ciheti kefaletten olan borcun
dan dolayı îcra memuru haksız yere kendisine 
aid eşyalara haciz koyduğundan ve bu eşyaları 
yediemin olarak kendisine teslim ettiklerinden 
b.nhsile kanuna aykırı olan bu muamelenin refini 
taleb etmektedir.

Adliye vekâleti cevabında :
Müstedinin oğlu Hasanm kefalet borcundan 

dolayı aleyhinde yapılan icra takibatı üzerine şi- 
kâyetçile beraber oturan Haşanın evine gidilerek 
borçluya aid olduğu iddia edilen bir kısım eşya
ya haciz vazolunub yediemin sıfatile müstediye 
bırakılmış ise de açılan istihkak davası neticesin
de mahcuz eşyanın kendisine aidiyeti anlaşıla
rak haczin kaldırıldığının anlaşılmış olduğu bil
dirilmektedir.

îş düı^nüldü ; Esasen mahkemeye aid olan iş 
hakkında encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

1885 18 - V - 1940

Müstediler arzuhallerinde : Her birinin sakit 
Hükümet zamanında 15-24 sene arasında maaşlı 
memuriyetleri bulunduğundan ve dairelerinin 
lâğvedilmesi üzerine kendilerine mazuliyet maaşı 
tahsis edildiğinden, bilâhare teklif olunan me
muriyetleri kabul etmedikleri için bazılarının 
müstafi addedilerek bu maaşların kesildiğinden 
ve bazılarmm da şimdiye kadar hiç memuriyet 
teklif edilmemiş olduğundan bahsile ya eski müd
detleri üzerinden tekaüde sevkedilmelerini veya 
yeniden bir memuriyete tayinleri yapılarak müd- 
flotlerinin doldurulmasını veyahud da maaşların
dan kesilmiş olan tekaüd aidatlarının geri veril
mesini istemektedirler.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 1 Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer :

304
J 2 l

Talib Bayrakdar ve 
ar.
Keşaf nahiyesine bağ-1 
İl Velitçarklı köyün
den. I 

Giresun i

3600
İ79T

3790
J998“

Ömer Seçgel. 
Himmetoğlu. 
Halk namına. 
Turhal

Köylerinde yapılan 
muhtar seçimi hak
kında.

Turhal ın k. za haline 
getiriİL'iesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maliye vekâletinin cevabında : Müstedilerin 
hizmet müddetleri 25 seneyi doldurmadığından 
haklarında tekaüd muamelesi yapılamıyacağı ve 
eğer tekrar memuriyete alınmalarına mâni bir 
halleri yoksa salahiyetli makamlara müraraatla 
tayinleri yapıldığı takdirde maaşlı bir vazifede 
geçirecekleri müddetin eski hizmetlerine ilâvesinin 
tabiî bulunduğu ve kesilen tekaüdiyelerin her 
hangi bir suretle iadesine mevzuatımızın müsaid 
bulunmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : tddiaya ve verilen cevaba göre 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1886 18- V - 1940

İstidada : Köylerinde yapılan muhtar seçi
minde noksan rey alan Memed Ali Aydanın muh
tar yapıldığından ve ekseriyeti kazanan eski 
muhtarları tbrahimoğlu Caferin çok namuslu bir 
ferd olduğundan ve Memed Alinin ise mütegal- 
lîbe ve köy mühürünü şahsî menfaatine kullana
cağından bahsile ekseriyet kazanan Caferin muh- 
tarlığmın kabulünü rica etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Köy intihabatmın kanuna uygun olarak ya

pıldığından muhtarlığa seçilen Memed Ali Aydı
nın muhtarlığa mâni bir hali bulunmadığından ve 
hakkındaki iddiaların intihabda kazanamayanla
rın yersiz îsnadlarından ibaret bulunduğundan 
bahsedilmektedir.

tşdüşünüldü : Kanuna muhalif bîr muamele 
yapıldığı anlaşılmadığından dileğin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1887 18 - V -1940

Müstedi : îkı telgrafında Turhalm kaza ha
line ifrağını dilemekte ve vilâyet merkezine 50 
kilometre uzakta bulunması ve şeker fabrikası
nın mevcud olması dolayısile kaza olmağa lâyik 
bulunduğundan bahsetmektedir.

Dahiliye vekâleti cevabmda :
Bütçe mülâhazasile şimdilik Turhalm kaza
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği
- '

haline ifrağına imkân görülemediğini teşkilât ta- 
lol)leri meyanına alındığını ve dilekçe sahibine 
de keyfiyetin 30 - III  -1938 tarihinde bildirildi
ğini zikretmektedir.

Tayini muameleye muhal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1888 18 - V -1940

4512
4776“

Ahmed Gülyanar ve 
ar.
Tuğla ve kiremit o- 
cakları sahihlerinden. 
Çerkeş

Tuğla ve kiremit 
ocaklarında odun ya
kılmasının menedil- 
diğinden şikâyet.

3235
3405

Karadın köyünde. 
Osmaneli

mediğinden şikâyet.

Ali Zeybek ve ar. Kendilerine orman 
13 köy halkı namına mıntakası gösteril-

Arzuhaldc: Tuğla ve kiremid ocaklarında odun 
yakılması menodildiğinden ve maden kömürü 
yakmak me'churiyetinin ikame edilmesile ocakla
rının müsaid olmaması sebebile müşkül vaziyette 
kaklıklarından, hiç olmazsa ebniyc enkazı yakıl
masına müsaade istemektedirler.

Ziraat vekâleti cevebında :
Şimdilik mezkûr ocaklarda odun yakılmasına 

müsaade olunması 23 - V III -1938 tarihli ve 
13033 numara ile mahalline tebliğ edildiği bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü :
Müstedilerin ihtiyaçları Hükümetçe nazara 

alınmakla yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

1889 18- V - 1940

tstidada : Kazalarında iki köyden başka di
ğer bütün köylerde orman olmadığından, kendi
lerine orman mıntakası gösterilmediğinden, köy
lerinde hususî mera bulunmadığından, Hüküme
tin keçilerinin çalılık mıntakada otlamasına mü
saade etmediğinden bahisle çare teğmini istenil
mektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında:
Bilecik Orman mühendisinin bu husustaki 

raporlarının tedkik edildiğinde müstedilerin ke
çilerini otlatmak istedikleri saha orman mefhu
muna dahil bulunduğu anlaşılmış olmakla. Orman 
kanununun 41 nci maddesine göre bu nevi yer
lerde keçi ve deve hayvanlarmm otlatılmasına 
ruhsat verilmiyeceğine binaen bu yoldaki dilek
lerin isafına kanunî imkân görülmediğini bil
dirmektedir.
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Arzuhal ve renle- 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Osman Ünel ve ar. 
Ayvalık köyü. 
Ctimhuriyet Halk 
partisi üyesi. 
Eğirdir - İsparta

Ayvalı köyünün ka
za haline getirilmesi.

Abidin özorhan. 
Yenice mahallesinde 
mukim.
Tevfikoğlu.
Akhisar - Manisa

Avukatlık
hakkında.

kanunu

M. Tunçkol ve ar. Ürgübde
Belediye reisi î. Akıl- ve soma
İl vasıtasile. açılması. 
Ürgüp

Encüm en karan  ve ne sebebden verildiği

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1890 18- V - 1940

Arzuhalde: îspartanın tyirdir kazasına bağlı 
Sütçüler nahiyesinde yeniden bir kaza teşkil 
edileceğini ve merkez olarak Sütçüler köyünün 
tensib edildiğini gazete sütunlarınde okumuş 
ise de Sütçüler köyünün değil merkezî vaziyette 
olan kendi köyleri Ayvalının kaza merkezi itti
haz edilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Ayvalının asayiş, inzibat ve İdarî bakımlar

dan merkez olmak şartlarını haiz bulunmadığı 
için mezkûr kazaya 14777 numaralı kararname 
ile 20 - XII - 1938 tarihinde Sütçülerin merkez 
ittihaz edilmiş olduğu bildirilmektedir, 

tş düşünüldü:
Encümence yapılacka muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1891 18 - V - 1940

Avukatlık kanununun kendilerini işsiz bırak
tığından ve mağdur olduklarından bahsile ken
dilerine takib edilecek bir yol gösterilmesini ta- 
leb etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Avukatlık kanununun hükümlerinin tadilini 

mucib bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1892 18 - V - 1940

bir şarab 
fabrikası

Ürgüpte bir soma ve şarab fabrikası açılma
sını istemektedirler.

İnhisarlar vekâleti cevabında: 
îzmirde bir şarab fabrikası açılacağını ve 

sarfiyat yeni bir. fabrika açılmasını istilzam 
ettirirse bunun nerede korulacağımn tedkik edii-
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'3 1 Arzuhal verenle- i  ı 
~ P I rin adı, sam ve I Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

i leceğini ve bu arada Ürgübün de vaziyetinin 
I nazara alınacağı bildirilmektedir.
I Encümence tayini muameleye mahal olma- 
i  dığma karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

361 I
382

Ahmed Kaya ve ar. 
Uzunçarşı Menekşe 
mağazası sahibi Hü- 
sejdn elile.
Ceza evinde. 
Adapazarı

Memed Kaplan. 
Arzuhalci Süleyman 
Çavuşoğlu.
{^arkî Karaağaç.

Ziraatçi oldukların
dan cezalarmm in- 
fazmm tehiri

Arzuhalcilikten men 
edildiğinden şikâyet.

İ l i l  Mahmud Kutaran. 
1167^j Davavekili. 

i Kozan

1893 18 - V - 1940

Kendilerinin ziraatçi olmaları dolayısile ee- 
zalarınııı tehiri infazını dilemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabında:
Dileklerinin kabulüne kanunî imkân bulun

madığı bildirilmektedir.
İcabı düşünüldü:
Tayini muameleye imkân olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

1894 1 8 -V - 1940

Arzuhalde : 3499 sayılı Avukathk kanunu
nun meriyete girmesile arzuhalcilikten mene- 
diidiğinden şikâyetle eskisi gibi arzuhalcilik
te devam edebilmek ve Hukuk usulü muhake
meleri kanununun 61 nci maddesi mucibince 
de şifahî usulü muhakemeye tâbi işlerde dava 
alabilmek için sözü geçen kanunun 23 ncü 
maddesinin tefsii* ve tadili istenmektedir.

İş düşünüldü : Bir kanunun tadil ve tefsiri 
hakkmdaki dilekler üzerine encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kozan hâkiminden 
şikâyet.

1895 18- V - 1940

Arzuhalde : Mahallî hâkim Harun ve arka
daşlarının kanunsuz muamelâtından şikâyet 
edilmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Mezkûr şikâyetlerin müfettişe tedkik etti

rilmiş ve neticede iddialar gayri varid ve if
tira mahiyetinde bulunduğu anlaşılmış olmak
la evrakın Seyhan Müddeiumumiliğine tevdi 
edildiğini bildirmiştir.
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Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle- i  Encüm en karan  ve ne sebebden verildiği

4746
‘5077'

Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

E[arar No. Karar tarihi

1896 18 - V -1940

Ali Demirtaş ve ar. ! Hâzineden taksitle sa- Arzuhalde : 1931 te. .̂riu ayında Hazine<.ien 
Büyük kütah mahal-! tın aldıkları gayri- , taksitle satın aldıkları evlerin taksit borçla-
Jesı.
HasanoğIn.
Kilis

3498
"3682

İbrahim Kemal. 
Kemaloğlu.
Ceza evinde.
Bolvadınlı.
İsparta

3764' Haşan Acar ve ar. 
3970 Ardıhanlı. 

Temiroğlu. 
Göçmen.
Der izli

menkulleri hakkında, j nndan emsali ınisillû istifade ettirilmemelerin- 
j den ijikAyet edilmektedir.
I  Âl aliye vekâletinin cevabında:

Satı§ tarihine nazaran 3524 sayılı kanun
dan müstedilerin istifadesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

îsj düşünüldü; Kanunsuz bir muamele yapıl
madığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1897 ]8-V -1940

Bakiye ceza müdde
tinin Bolvadin ceza 
evinde bitirmesine 
müsaade edilmesi.

Bakiyye ceza müddetinin Bolvadin ceza evin
de ikmal etmesini ve mümkün olmadığı takdirde 
bir Devlet fabrikasına gönderilmesini istemek
tedir. Adliye vekâleti cevabında:

Ağır cezalı olan bu mahkûmun naklinde mah
zur bulunduğu ve mahkûmların çalıştırılması için 
tesis edilmiş bir fabrika da mevcud olmadığı ci
hetle taleblerinin tervicine imkân görülmediği 
bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar- 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

1898 .18 - V - 1940

A^dıhandan Deniz
liye nakledildiklerin
den ve yardım edil
mediğinden şikâyet.

Arzuhalde: Ardıhandan Denizliye tehcir edil
diklerinden ve kâfi mikdarda yardım edilmedi
ğinden şikâyet edilmektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında: Şikâyet üzeri
ne keyfiyet Denizli vilâyetinden sorulmuş alman 
cevabda Ahmede ceman 610 lira Haşana ise 961 
liralık yardım yapıldığı ve ev icarlarmın da ve
rilmekte devam edildiği bildirilmektedir,
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Arzuhal verenle- ! 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer |  

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

4909
5254

Azmi Saka.
İstiklâl caddesinde 
î)7 nuınarah yazıha
nede dava vekili. 
Avnioğlu. 
îzmit

Babasından kalan bir 
evin elinden alındı
ğından şikâyet.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1899 18 - V - 1940

4755
5086'

Memed CebecL 
Zencirli Ulya mahal
lesinden.
Cebecioglu.
Züe

Arzuhalde: Babasından kalan bir evin müş
temilâtını şeh evidir diye elinden aldıklarından 
ve Kocaeli Vakıflar müdürü hakkında şikâyet 
üzerine aleyhinde iftira maddesinden dolayı ta
kibat yapıldığından şikâyet edilmektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünün cevabında: Şa- 
banî tekkesi şeyhi olduğundan bahsile müstedi ta
rafından kiraya verilen mevzubahs hanenin, vakıf 
olduğu ve tekke şeyhine mahsus bulunduğu anla
şılmış ve tekâya ve zevaya hakkındaki kararna
menin üçüncü maddesi mucibince bu kabîl bina
lar şeyh olanların kaydı hayat şartile ikametleri
ne tahsis kılınırsa da müstedînin posnişin olma
dığından kiraya vermek suretile intifama müsa
ade edilmemiş ve müdür hakkında yapdığı şikâ
yet de tedliik edilmekte olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Binnetice bir mülkiyet ihtilâ
fından ibaret olan hâdise hakkında müstedinin 
kazaî mercilere müracaat etmesi icab edeceğin
den encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1900 18 - V - 1940

Devlet demiryolla- 
rınca istimlâk edilen 
tarlasının bedeli hak
kında.

Verilen arzuhalde : Samsun ve Sivas demir
yolu üzerinde bulunan 800 - 1000 lira değerindeki 
tarlasının istimlâk bedelinin verilmediğinden şi
kâyet etmektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında :
74 lira 45 kuruş istimlâk bedelinin verilib 

bahsedilen yerin tapusunun alındığı bildirilmek
tedir.

îş düşünüldü : Bedel noksanından dolayı bir 
iddia üzerinde tevakkuf ediliyorsa kazaî merci
lerce halledilebileceğinden cereyanı muameleye 
göre encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1901 18 - V - 1940
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4904

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

joturdukları yer  
îlya Arditi Özön- 
erat.
İkinci kordon büyük 
Eardiçah hanında 
39 numarada.
Hukuk mezunu. 
İzmir.

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Avukathk yapması
na müsaade edilmesi.

4789
5 m

Hüseyin Bibinoğlu. 
Bağatır.
Şişli küçükbahçe so
kağı 19 numrada. 
İstanbul

Istanbulda iskân edil
mesi.

399J^ Kemal Beceb. 
Kantarcılarda Vatan 
otelinde.
İstanbul

Türk hüviyet cüzda
nı verilmesi.

Arzuhalde : Avukatlık yapmasına müsaade 
edilmesi istenmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Avukatlık ka
nununun muvakkat maddesine tevfikan 1340 yı- 
İmdateşekkül eden tefrik Meclisince yapılan ted- 
kikat neticesinde müstedinin manevî şartlar ba- 
kımmdan îamir barosundan kaydinin silinmesine 
karar verildiği ve o vakit vaki itirazı yerinde gö - 
rülmeyerek kararın tasdik edildiği ve binaenaleyh, 
karar iktisabı katğiyet eylediği cihetle yapılacak 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1902 18 - V - 1940

Müstedi arzuhalinde : Batumlu olduğundan 
dokuz nüfus ailesile îstanbulda iskân edilmek 
suretile terfih edibnesi lüzumundan bahsetmek
tedir.

Sıhhat vekâletinden alınan cevabda :
Müstedinin evvelce 1932 de Artivinde iskân 

edildiği ve kendisine bir evle 6423 metre murab- 
baı bir bahçe verildiği ve bu evle bahçenin 1937 
de Arifoğlu Dilavere satarak Istanbula geldiği 
ve ikinci defa Îstanbulda iskânına kanunen im
kân bulunmadığı İstanbul vilâyeti vasıtasile ken
disine bildirildiği yazılmaktadır.

İş düşünüldü :
Yapılan muamelede kanuna aykırı bir hal gö

rülemediğinden dileğinin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1903 18 - V -1940

Aslen Türk olduğundan ve fakat Arnavutluk
ta kalmış bulunduğundan ve şimdi ana vatana 
gelmiş ise de kendisinin Arnavut tabiiyetinde 
telâkki edildiğinden, bahsile kendisine Türk hü
viyet cüzdanı verilmesini taleb etmektedir.

Dahiliye vekâleti cevabında :
Dilekçe sahibinin amavut tabaasından bulunub 

bu kerre yurdumuzu terkederek tekrar Arnavut
luğa döndüğü İstanbul vilâyetinin yazısından an
laşılmış olduğu bildirilmektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları

Arzuhal hulâsası j Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

214
226

1830 i  

İTOS;

I Murad Faiz.
I Cide kasabasında. 
! Cide

îhya ettiği hali ara
zi üzerindeki mülki
yet hakkının tanın
madığından şikâyet.

3767, 
3974 '

1788
1876“

iI
1500 ' 
1567

Ömer Kayapmar. 
Eski İnhisarlar me
muru.
Ceza evinde mevkuf. 
Mardin

Haksız olarak mah
kûm edildiğinden şi
kâyet.

İcabı düşünüldü :
Türk olmayan müstedinin istidasının hıfzma 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1904 18-V-1940

Devlete aid hali arazinin tarafından ihyası 
sııretile mülkiyet hakkı tanınmak iktiza ederken 
belediye hududu dahilindedir diye ihya ettiği ye
rin tapusunun verilmemesinden şikâyet etmekte
dir.

İMaliye vekâletinin cevabmda :
Belediye hududu dahilinde olmayan bu arazi 

hakkmda 2644 sayılı kanunun altıncı maddesi
nin tatbikinin mümkün olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
tddia olunan bu mülkiyet hakkına itiraz eden 

Hükümet aleyhine kazaî mercilere müracaat icab 
edib Encümence bir muamele ifasma imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1905 18- V - 1940

Bir çok şahsiyetlerin garezile haksız olarak 
mahkûmiyetinden bahsile bu haksızlıkların telâ
fisini taleb etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Yapılan tedkikatta müstedinin 1832 lira ihti

lastan ve 6562 lirayı da adiyen zimmetine geçir
diğinden dolayı beş sene on ay ve on baş gün 
ağır hapse konulmasına dair verilen karann tem
yizce tasdik olunduğunu vetashihi karar talebi
nin de reddedildiği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 

dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1906 18 - V  -1 9 4 0
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4374
4609

5229
'560T

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer_____ *

4611
4938“

Emine Kutlu. 
Samanpazarı civan 
Kırkız mahallesi Ye
niay sokak No. 7 de. 
Serez göçmenlerin
den.
Ankara

Arzuhal nulâsası

j Gayrimübadil emlâ- 
! kinin tasfiyesi mua

melesinde haksızlık
lara uğradığından 
şikâyet.

Abdullah Bilgiç. 
Hacı Eyyüblü köyü 
öğretmeni.
Maraş

Üç aydanberi 
almadığından 
yet.

maaş
şikâ-

Encümen kai-an ve ue sebebden verildiği

Arzuhalde ; Gayrimübadil emlâkinin tasfi
yesi muamelesinde haksızlıklara maruz kaldığın- 
kân şikâyet etmekte ve gayrimübadillerin elle
rinde bulunan bono fiatlarınınbu günlîü vaziyet
ten kurtarılmasını ve bakiye istihkaklarının teğ- 
min ve tediyesini istemektedir,

Maliye vekâletinin cevabında : 
Gayrimübadillerin istihkaklarının tasfiyesi 

3523 numaralı kanunla tesbit edildiğinden müs- 
tedinin kanun haricî ■il'^nsürdüğü noktai nazarın 
terv-icine imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele yapılmadığuıa 

göre dilek hakkında tayini muameleye malıal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1907 18 - V -1940

Şehir muallimlerine maaş verildiği halde ken
disine üç aydanberi maaş verilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Vilâyetin hu
susî idaresince muallim maaşlarının vaktinde te
diye edilmemesi dikkat nazarına alınarak millî 
bankadan birinde kredi açılması suretile tedbir
lere teşebbüs olunduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Alâkadar mercice icabeden ted
birler alınmış olduğuna binaen Encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1908 18 - V - 1940

Haydar Bekan ve ar. 
Emirli köyünden. 
Keruoğlu.
Sungurlu

İstenilen tazmbinat be 
delinin affi. i

Umumî harpte ve istiklâl muharebesinde el
lerindeki silâhların ziyamdan dolayı tazminat be
deli ile takib edildiklerinden aflarını istemekte
dirler.

Yapılan tahkikatta : İstiklâl harbinde firar 
ederek beraberlerinde götürdükleri silâhların be
deli tazmini hakkında kanunî takibat yapıldığı 
anlaşılmaktadır.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak m uam ele 
olmadığına karar verildi,

Kar^r No. Karar ta r ih i

1909 18 - V -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası

348
369

oturdukları yer___
Ahmed Bayram ve ar. Debakhaneler

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

hak-
Dabak.
Zile

kında.

5285
5664

Vilâyet idare heyeti kararile dabaklıanelerinin 
belediyece gösterileli diğer bir mahalle naklinden 
sarfınazar olunarak emredilecek her ıslâhatın ya
pılacağından perişaniyetten kurtarılmalarını is
temektedir.

Yapılan tahkikatta : Sıhhi sebeblere ve kanun 
hükümlerine göre dabakhanenin kasaba haricine 
naklinden başka çare olmadığı anlaşılmaktadır.

îş düşünüldü : Dileğin mahiyetine ve tahki
katın neticesine göre encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1910 18 - V -1940

Haşan Yıldız ve ar. 
Ovacık kazasının Mol- 
laali köyünden. 
Çankırıda ikamete 
memur.
Cankın

Ya kendilerinin mem
leketlerine iadeleri 
veya geçinebilecekleri ' 
vilâyetlerden birine j 
gönderilmeleri H. i

Verilen istidada: Tunçeli vilâyetinin Ovacik 
kazasının Mollaali köyünden olduklarından ve 
haksız olarak Çankırının, ayrı ayrı köylerine 
sevkedildiklerinden ve iş bulaıuayıb, sefil ve 
perişan kaldıklarndan menkul ve gayrimenkul 
mallarını memleketlerinde bıraktıklarından bi
naenaleyh ya kendilerinin memleketleririis iade
lerini veya geçinebilecekleri vilâyetlerden birine 
gönderilmelerini istemektedirler:

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında ;

Geride bıraktıkları mail ermin 2510 sayılı 
kanunun 27 nci maddesi mucibince bir sene 
içinde bir vekil vasıtasile tasfiye ettirmedik
leri takdirde 26 ncı madde mucibince Devletçe 
tasfiye edileceğinin kendilerine tebliğ edildiği 
ve şimdiye kadar bunların nakdî işlerinin ve 
gerekse yemeklik buğdaylarınnın teğmin olun
duğu ve köy odalarında muvakkaten iskân edil
dikleri ve başka vilâyetlere nakil talehlerinin 
makûl hiç bir sebebe istinad etmediğini ve 
bunların bir an evvel müstahsil bir hale getiril
meleri için topraklandınlmalan ciheti Çankırı 
vilâyetine tekrar yazıldığım bildirmektedir, 

tş düşünüldü:
Yapılan muamele kanuna müstenid olub en

cümence dilek hakkırda karar itrilıazına mahai 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1911 18 - V - 1940
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3258
3428

Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdukları ver

Yozgadlı Ahmed. 
Avçaroglu fabrika- 
smda marangoz. 
Artkımı

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

; Ankarada telgraf me- 
nrarlanndan Amsul- 

: lahm fiezdinde Serfi- 
; çcli Hatice hakkında 

yaptığı ihbara dair.

İfadeye çağınlmasmı istediği halde hâlâ bir 
netice hâsıl edilemediğinden şikâyet etmektedir : 

Dahiliye vekâleti cevabında :
Dilekçe sahibinin akıl hastalığına nıübtelâ 

olub îstanbulda Bakırköy Emrazı akliye hastane
sinde tedavide bulunduğunu bildirmektedir.

Yapılacak muamele olmadığından evrakın hıf- 
zma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1912 18 - V - 1940

Af. E. îteiai 
Oireötiü

M. M. 
Ordu 

Sf. $arlm

Kâtib
Samstın Bâiıipteir Balıkesir Bolu

Sihsener H. Karan Lûtfi Gören

N. Kûy0Mp 

SMtYKttUÛ
N . m m

İ0ft2îânt«b £ın(ehir Niğde
M. Şahin Dr. Yusuf Sömtr N. Erem

Ordu Rize
Dr. Vehbi Demir R. Dinç

M. İ>wüi

y y "

Viaı 
M. ifiofu
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5101

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Beaim Sayın.
5458" Karaoğlan caddesinde 

I Mühendis hanında 2
I numarada, 
i Posta telgraf açık 

memurlarından 6947 
sicil numaralı. 
Ankara

1 ____

Arzühal hulâsası 1 Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Beraat ettiği halde 
tekrar vazifeye alın
madığından şikâyet.

İnebolu telefon memuru iken gayri vaki bir 
suçtan açığa çıkarıldığından ve muhakeme netice
sinde beraet ettiği halde tekrar vazifeye alınma
dığından şikâyetle bu haksız muamelenin önüne 
geçilmesini istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında:
Hasılatı muayyen vakitlerde şefine teslim et- 

miyen ve istenildiği zam un hariçten tedarikle 
zimmetindeki parayı ödemek gibi halleri teker
rür ve tevali eden ve bu halleri, sarhoşluğu itir 
yad haline getirmesinden mütevellid bulundu
ğundan ve daha bir çok uygunsuzlukları bulun
duğu cihetle işten men edilerek umumî müdür
lük emrine alınan müstedi, muhakeme neticesinde 
beraet etmiş ise de idareten tekrar tavzifi caiz 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Cereyanı hale göre müstedinin 
hakkındaki muameleye kani olmadığı surette İda
rî kaza yoluna müracaat etmesi icab edeceğinden 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi'

1913 27 - V - 1940

1839 Mecdi Üzel.
1928 Belediyeler bankası 

i başveznedan.
' Ankara

E vvelce bulunduğu 
Türk hava kununun- 
daki hizmet müdde
tinin nazarı dikkate 
alınmadığından şikâ
yet.

İstidada: yeni barem kanununun belediyeler 
bankasınca hini tatbikinde kend^iniiı evvelce 
bulunduğu Türk hava kurumunda geçen» müddeti 
hizmeti nazarı itibare alınmamış ve bu sebeble 
8 nci dereceye intibak ettirilmesi lâzım gelirken
11 nci derecede bırakılmış olduğundan ve bu 
babda vaki itirazı üzerine bankadan sebkeden. 
istifsara Maliye vekâletinden gelen cevabda: 
mezkûr kanunun muvakkat birinci maddesinin 
A fıkrası tam bir salâhiyeti haiz olmamasından 
dolayı dileği yerine getirilemiyeceği bildirildiğin
den ve halbuki doğrudan doğruya Devlet mu
rakabesi altında bulunan ve nim resmî mahiyeti 
haiz olan işbu müessesenin kanun çerçevesi ha
ricinde kalması kanunun gayesine uyıniyacağın- 
dan bahsile bu kurumda geçen hizmetinin nazan 
itibara alınmasını istemektedir.

İş düşünüldü: Hâdise hakkında salahiyetli 
kazaî mercilere müracaat edilebileceğinden eu-
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^ . Arzuhal verenle- 
g, i rin adı, sanı ve ■ 
r  : oturdukları yer

904
944

691
723

Hamdi Balaban. 
Vilâyet maiyet me
muru.
Gazianteb

4859 ' Suphi Eren. 
5198 - Emekli binbaşı. 

Köyceğiz

5035
5387

Arzuhal hulâsası

Hukuk fakültesinden 
mezun olmadan ev-

■ velki Dâhiliyede seb- 
keden hizmetlerinin 
iki buçuk senelik staj 
müddetine sayılması.

îcra memurunun te- 
kaüd maaşını kesdi- 
ğinden şikâyet.

Hilmi Birer. 
Gazipaşa mahallesin
de.
Hüseyinoğlu.
Bafra

Dispanser doktorun
dan şikâyet.

Encüîneıı knı-arı vt* ne sebebden verildiği

; cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
i  verildi.

Kûrar No. Karar tarihi

1914 27 - V - 1940

Hukuk fakültesinden evvel Dâhiliyede sebke- 
den hizmetlerinden iki buçuk senelik staj müd
detinin mahsubunun yapılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Divanı muha
sebatça müttehaz karara göre mezun olmadan 
geçen müddetlerin staja mahsub edilmemesi icab 
ettiğinden dileği isaf kılmamamaktadır.

İcabı düşünüldü: Hâdise doğrudan doğruya 
İdarî kaza mevzuu olduğundan encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1915 27 - V - 1940

Üç aylık tekaüd maaşı olan (225) liradan ma
hallî icra memuru bir borcu için şevki garazla 
178 lira kesmiş olduğundan şikâyet etmektedir. 

Adliye vekâletinin cevabında:
Yapılan tevkif atın müstedinin muvafakatile 

icra kılındığı bildirilmektedir.
îş düşünüldü: Cereyanı hale göre tayini mu

ameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1916 27 - V - 1940

Müstedi arzuhalinde: Dispanser doktoru Fu- 
adm Bafrada tütün ziraatile meşgul mübadille
rin ellerinden arazilerini faizcilik yapmak sure- 
tile almakta bulunduğundan ve köylüye zülmet- 
tiğinden ve hatta kendi arazisini dahi bin bir 
türlü desiselere müracaat ederek ve binalarını 
müteaddid defalar yaktırarak eline geçirdiğin
den bahs ve şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin Sam
sun vilâyeti vasıtasile yaptırdığı tahkikatta: bir 
müfteri olan müstedinin yangınları kendisinin 
ika etmekte bulunması muhtemel olduğu ve dok
torun köylüye faydalı bulunduğu bildirilmekte
dir.
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Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer !

4084 ‘ 
533?

Hazim Çelebi.
Müftü Hazim evkafı 
mütevellisi.
Nevşehir

Mütevellisi bulundu
ğu vakıf hakkmda.

1737 i  Yusuf Bayram.
Feyziye köyünden. 
Mustafaoğlu.

' Gemlik

İkramiye verilmesi.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

İcabı düşünüldü:
Bahis ve şikâyet edilen hususlar mahkeme

lerce bakılacak mesailden olmakla encümence 
yapılacak bir şey olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1917 27 - V - 1940

Verilen arzuhalde: Büyük babası müftü Ha
zım hayatta iken Nevşehirde yaptırdığı camiye 
vakıf olarak bıraktığı dükkân ve han gibi emlâ
kinin tevliyetini vakfiyede: «evlâdımm ekberinin 
erşedine aiddir» diye kaydetmiş bulunmasına 
rağmen ahiren Vakıflar umum müdürlüğünce 
tasfiye edilen cami evkafının mavuzıa lehine sarf 
olunmadığı ve salâhiyet harici sarfiyatta bulu
nulduğu iddiasile kendisinin mütevellilikten az- 
ledildiği ve bu suretle aç kaldığı ve mahfuz bu
lunan vakfiyede «evlâd ve ahfadım perişan olma
sınlar ve bu iradla müreffehen ve teselsülen ida
re etsinler» denilmiş ise de buna semi itibar edil
mediği şikâyet edilmekte ve Devlet şûrasına da
va açıldığı ilâve olunmaktadır.

Vakıflar umum müdürlüğünün cevabında: 
Merkez tevcih encümeni kararında bahsedilen 
mueib sebeblere binaen azil hâdisesinde haksız 
olmadığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü: Dilek dava şeklinde Devlet 
şûrasına arzedildiğine ve esasen hâdiseyi halle 
mezkûr merci salâhiyeddar bulunduğuna binaen 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1918 27 - V - 1940

Verilen arzuhalde: 15 eylül 1332 tarihinden 
itibaren 1932 senesine kadar Gemliğin Fevziye 
Hamidiye ve Muraduba köylerinde öğretmenlik 
yaptığını ve davet edildiği Devlet imtihanına iş
tirak edemediğinden vazifeden el çektirildiğini 
ve Maarif müdüriyetine vaki müracaatlarmm 
semeresiz kaldığını ve bir hizmette kullanılmadı
ğı için müzayakada kaldığını beyanla emsalleri
ne olduğu gibi hizmetine mukabil kendisine de
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Arzııhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdukları ver
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Arzuhal hııirısası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

3867 
3539 i

Haçadur Sürmenel. 
Galata Karaköypalas 
K. 5 No. 19 da. 
İstanbul

istihkakı olan ikramiyenin tesviyesine emir ve
rilmesini istemektedir.

îeabı düşünüldü : Müstedinin evvel emirde 
aid olduğu vekâlete müracaat etmesi ve netice
de kazaî mercilere gitmesi iktiza edeceğinden 
encümende bu müracaat üzerine yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tekaüd maaşı tahsi
si ile ikramiyesinin 
verilmesi.

606 I
6^  I

Nabi.
Akyolda Mustafaba- 
ba sokağında 24 nu
maralı evde. 
Oazianteb

Urfadaki Gümrük 
alayının evini işgal 
ettiğinden şikâyet.

1919 27 - V - 1940

Verilen arzuhalde: İstanbul Hükümetinin 
sukutu üzerine Be}’̂ oğlu muhasebeciliği varidat kâ- 
tibliğinden açıkta kaldığından tekrar memuriye
te alınması için müteaddid müracaatlarda bulun
muş ise de tayin edilmediğinden ve 16 senelik 
hizmetine mukabil tekaüd maaşı tahsisini ve ik
ramiye verilmesini istediği halde bunun da ya
pılmadığından şikâyetle hakkmın korurunasmı 
istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda:
Müstedinin arzuhalinde beyan ettiği ikamet

gâh adresinde bulunmadığından elinde mevcud 
vesikalara müsteniden hizmet cedvelinin tanzi
mine imkân olmadığmın İstanbul defterdarlığın
dan işar kılındığı ve ileride müracaat ederek hiz
metini tevsik ettiği takdirde hakkında tekaüd 
kanunu ahkâmı dairesinde muktazi muamelenin 
yapılacağı işar kılınmaktadır.

İş düşünüldü: Yedinde mevcud vesaikle vekâ
lete müracaat edebileceğinden tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1920 27-V -1940

Verilen arzuhalde: Hiç bir suretle menafii 
ımıumiyeyi alâkadar etmediği halde idare heye
tince menafii umumiye kararı verilmesi üzerine 
istimlâk muamelesi tekemmül etmeden güm
rük alayının evini işgal ederek kapışma çifte 
nöbetçi konulduğundan bahsile şikâyet edilmekte 
ve idare heyeti kararma itiraz ettiğinden bahsile 
teşkilâtı esasiye kanununun mahfuz kalmasının 
teğminini istemektedir.
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

! Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alman ce-
i vabda: Esasen gümrük muhafaza alayının kira
\

I ile tahtı işgalinde bulunan bu binanın istimlâ- 
I kine tevessül edilmiş olmakla binanın tahliye 
I edilmediği ve bilâhare istimlâkten sarfınazar 
j edilmiş olmakla mukavele hitamından itibaren 
I işgal müddetine aid kira bedeli de tesviye edile- 
; rek gayirmenkulün tahliye edildiği bildirilmek

tedir.
îeabı düşünidü: Cereyan eden muameleye na

zaran müstedi hakkında haksız bir muamele ta t
bik edilmediğinden tayini muameleye mahal ol
madığına, ancak işgalden mütevellid bir talebi 
bulunduğu takdirde müstedinin mahkemei aidi
ne müracaatta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1921 27-V-1940

Reis 
Giresun 

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib
Samsun Balıkesir Balıkesir Balu

Feyzi Sözener H. Karan Lûtfi Gören

Çorum Kırşehir
jV". Kayaalp Dr. Y. Ziya Somer

Samsun
FtreU

Tokad 
M. Demli

Kocaeli 
î. Tolon

Van 
M. Boya

Niğde Ordu Rize
J\T, Erem Dr. Vehbi Demir R. Dinç

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt
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3682
'3886

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ahmed tbrahim Us- 
laoğlu ve ar. 
Akçakocalı.
Düzce

2562 ! 
2695

Mustafa Dövez. 
Sümer mahallesinde 
Söke eski tahrirat 
kâtibi.
Nazilli

Arzuhal h u lâ sa s ı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
! 5 .i___ _ _ _ _____  _ .....  ........................................ .
i Millî emlâk satış be- Millî emlâk satış bedelinden Hâzineye olan

delinden Hâzineye 
olan taksit borçları
nın bir mikdannın 
tenzili.

2644 numaralı tapu 
kanununun 6 ncı 
maddesine göre ih
ya ettiği çalılık ma
hallin tescili yapıl
madığından şikâyet.

taksit borçlarından bir mikdannın tenzilini iste
mektedirler.

Iş düşünüldü: 3524 sayılı kanunla taksitlerin 
tahdidi cihetine gidilmiş ve başkaca bir muamele
nin ifası yeni bir kanun mevzuu bulunmuş ol
makla tajdni muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1922 29-V-1940

Nazillinin Toygar ve Hamidiye köyleri sının 
içinde Sultan ormanı mevkiindeki 2 - 3000 dö
nümlük çalılık mahalli 2644 numaralı tapu kanu
nunun 6 ncı maddesi mucibince ihya ettikleri 
halde tescili için vaki müracaatlarına bir çok 
müşkülât çıkarıldığından şikâyet edilmektedir. 

Maliye vekâletinin cevabında:
Müstedi ve arkadaşlarının mezkûr araziyi mü

saade alarak ihya ettikleri anlaşıldığı cihetle 
2644 numaralı tapu kanununun 6 ncı maddesi 
mucibince namlanna sicil tesisi lüzumu 3-II-1938 
tarih ve 32761/145/2052 sa>Tİle Aydın defterdar
lığına yazıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Dilek yerine getirilmekle en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi, z

Karar No. Karar tarihi

1923 2 9 -V - 1940

4562 I Hakkı Can ve ar. 
4869 I Kethüda köyünden. 

; Deli Hasanoğlü.
' Cide

Eşyalarına hilâfı ka
nun muhasebe tahsil- 
dan tarafından ha
ciz konulduğundan 
şikâyet.

Borç mükellefiyetlerinden dolayı tahsili em- 
hal kanununa uymayan hareketle eşyalanna mu
hasebe tahsildarı tarafından haciz konduğundan 
şikâyet edilmektedir.

27 - IX  -1938 de Dahiliye vekâletinden gelen 
cevabda:

«Yapılan muamelede yolsuzluk olmadığı, ev
velâ haciz karan verilerek hacze yarar eşyalan 
olub olmadığı tedkik edildikten sonra haciz yo- 
lıle muamele yapıldığı, tahsildarın hiç bir usul
süz hareketi görülmediği yapılan şikâyetin bir ta
kım garezkârlann teşviki net;eesi olduğu bildi
rilmektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

3344
35İ5

Osman Saraçoğlu ve 
ar.
Drama mahallesin
den.
Karacabey

1^55|
İ626"

Şükrü Sağun. 
Göztepe Cevadpaşa 
sokak 20 numarada. 
Emekli kurmay al
bay.
İstanbul

4014 Aleksi Brindak.
4231 Beyoğlu Kalyoncu 

kulluğunda Nar so
kak 6 numarada. 
Jakoviçoğlu.
İstanbul

Hudud harici edile
ceğinden şikâyet

Iş düşünüldü: Haciz muamelesinde bir haksız
lık yapılmadığından yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

295 numaralı kanu
nun 15 nci maddesi
nin tefsiri.

1924 29-V -1940

İltizam ettikleri âşardan Hâzineye aid olan 
hasılatı öşriye 1938 de Karacabeyde Yunanlılar 
tarafından yaklıdığmdan bu hususta asliye mah
kemesinden lehine istihsal edib temyizen nakzedi
len karara bakılmıyarak 295 numaralı kanunun
15 nci maddesinin tefsirini istemektedir.

İş düşünüldü: Mahkemece halledilen bir hâ
dise hakkmda tedkikat icrasma Meclisi Alinin 
311 sayılı karan mâni olduğun<?an dileğin reddi
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1925 29-V -1940

Müterakim harb zam
mı matlubunun ve
rilmesi

Vaki müracaatına rağmen Millî müdafaa ve
kâletince bir kısım harb zamlarının verilmeme
sinden şikâyet etmektedir.

İş düşünüldü: 3410 sayılı kanuna nazaran 
askerin zat işlerin aid mesail ve ihtilâfat için As

kerî temyiz mahkemesine müracaat zarurî olduğun
dan istidanın salâhiyetsizlik noktasından Ar
zuhal encümeninde tedkikine imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1926 29- V - 1940

Türk tabiiyetini iktisab ettiği halde memle
ketin asayişini bozduğundan ve Rus sefaretinde 
aşçılık ettiğinden bahsile hudud harici edilece
ğinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta: Türk vatandaşı olan müs- 
tedihin millî hudud haricine çıkanimıyacağı an
laşılmış olmakla yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1927 29-V-1940
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3948
4164^

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otuMuklarıjT^er 

Reşad Boyatlı. 
Kaymakam.
Buldan

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Temmuz 
i verilmesi.

maasınm

40

İî
Haşan Sağat.
Çarşı mahallesinden. 
Velioğlu.
Bodrum

Usulsüz olarak üç 
türlü vergi ile mükel
lef tutulduğundan şi
kâyet.

Pmarbaşı kaymakamlığma tayini hakkmdaki 
26 haziran tarihli karar Üsküdar kaymakamlığm- 
ca 11 temmuzda kendisine tebliğ edilmiş ve 15 gün 
geçirmeden vazifesine başlamış olmasma rağmen 
temmuz maaşınm verilmemesinden şikâyet et
mektedir.

Yapılan tahkikatta, müstediye istediği tem
muz maaşının verildiği anlaşılmakla yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1928 2 9 -V - 1940

Evv'̂ elce incir bahçeleri, içlerindeki binaların 
müştemilâtından addedilerek yalnız bina ver- 
gisile iktifa olunurken yeni yapılan tahrirde 
bahçelere ve binalara ayrı ayn vergi tarholuna- 
rak ve köy salması zammedilerek üç türlü vergi
le mükellef kalmaktan şikâyet etmektedir. 

Maliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin mesken kayidli binasının hududu 

dahilindeki arazile alâkası olmadığı halde arazi 
vergisinin bir sebeb olmadan terkin edildiği gö
rülmüş ve bu sebeble tahakkuk ettirilmiyen bu 
vergilerin tahakkuk ve tahsili cihetine gidilmiş 
ve bina vergisi kanununa göre bir arazinin bina 
ile birlikte hududlanması kâfi olmayıb mütem- 

mimattan bulunması şart olmasına ve bina ile 
hududlanmasma rağmen başlı başına bir varlık 
teşkil eden bahçe, tarla ve fidanlık ve orman gi
bi yerlerin vergiye tâbi tutulması zarurî bulun
muş ve maamafih 3586 sayılı kanun mucibince 
1935 senesine kadar olan arazi vergisi affedil
miş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünlüdü: Tatbik edilen kanunî muamele
den dolayı müstedinin arzu ettiği takdirde İdarî 
kaza yoluna müracaat etmesi icab edeceğinden 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1929 29-V-1940



4444
4684“

2658
2794

8230
8379

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

ü iâ

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Ahmed Hamdi Aba- 
cıoğlu ve ar.
Gazlı çeşmede küçük 
motorla müteharrik 
deri imalâthaneleri 
namına.
Denizlili.
Yedikule - İstanbul

Beş beygirlik muhar
rik kuvvetle işleyen 
deri imalâthanelerin
den alınan istihlâk 
vergisi hakkında.

Beş beygirlik muharrik kuvvetle işleyen ko
yun ve keçi derisi işleyen küçük imalâthaneler
den istihlâk vergisi müsavatı teğmin için kösele 
imalâtından alınacak vergilerinin de mezbaha ve 
gümrüklerde alınması istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: 3535 sayılı ka
nunla kuvvei muharrikesi beş beygiri ve işçi ade
di onu geçmeyen meşin ve sahtiyen fabrika ve 
İmalâthaneleri muamele vergisinden istisna edil
miş ve 2731 sayılı kanuna göre muamele vergisi
ne tâbi olmayan sınaî müesseselerin istihlâk 
vergisile de mükellef olmıyacaklarmdan bu ver
giden de muafiyetleri tabiî bulunmuş beş beygir
lik küçük imalâthanelerde kösele yapılması 
mümkün olmadığmdan kösele hakkındaki di
leğin tervicine kanunen imkân görülmemiş oldu
ğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Dileğin bir kısmı kanunen isaf 
edilmiş diğerlerinin isafı yeni bir kanun mevzuu 
olmak itibarile tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1930 29-V -1940

Ekrem. j Evinin tamirine be-
Tepecik mahallesin- lediyece müsaade .adil
de 1/3 numaralı vede. mediğinden şikâyet. 
İzmit

Evinin tamiri için istediği ruhsatın belediye
ce verilmemesinden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletnin cevabında: Ruhsatiyenin 
verildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Dilek yerine getirilmiş oldu
ğundan yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1931 29- V - 1940

Ahm«d Güral. 
İstasyonda makasçı. 
Kartal - İstanbul

Pendik veya Kartal
da iskân «dihneâi.

Umumî harbde Dramadan gelmiş ve fakat is
kân edilmemiş olduğundan Pendikte veya Kar
talda yer tahsisini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında: Müstedinin mübadeleten geldiğinden Ko
caeli vilâyetine sevkedilmiş ise de oradan ayrıla
rak makasçı olmuş ve miadı zarfında elindeki ta
sarruf vesikalarile müracaatta bulunmadığından



Arzuhal verenle
rin âdı, sanı ve 
oturduldan yer

Arzuhal hulâsası

1753
1848

Vehbi Hergûner. Satın almış olduğa
Devegörmez mahalle-1 evin kendisine veril-
sînde 21 nnmarah ' mesi.
evde.
Askerî kâtiblikten ' 
emekli.
Tokad î

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

hakkında bir muamele yapılmasma imkân kal
mamış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Cereyanı hale göre müstedi 
hakkında yapılacak muamele olmadığmdan dile
ğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1932 29 - V -1940

1337 senesinde Karsta Rus luiüetinden ve 
Türk tebaasından Temaiyof Anna namında bir 

kadmdan bir ev satm aldığını ve tapu teşküâtı 
olmaması sebebile keyfiyeti noter huzurunda 
tesbit ve tescil ettirdiğini, bununla beraber firari 
ve mütegayyib eşhastan metruk addolunarak ci
heti mâliyece tapuya tescil olunması üzerine Kars 
asliye mahkemesine müracaat ettiğini ve mah
kemece Annanm Istanbulda ikamet etmekte olub 
firar etmemiş olduğu anlaşılması üzerine Hâzi
nenin müdahalesinin menine karar verilerek 
ilâma bağlandığı halde Hâzinece tapu muomelâ- 
tmın ifasma mümanaatta devam edilmesi üzerine 
Şûrayi devlete ikame ettiği davanın kesbi kati
yet etmiş bir ilâmın infazma müteallik olmasına 
binaen vazife harici görülmekle reddedildiğini ve 
Mfdiye vekâletinin istinad ettiği 1331 sayılı temlik 
kanununun 7 nci maddesi ve bunu müfessir 
164 sayılı tefsir kararınm hâdiseden sonra oldu
ğunu beyanla haksız olarak tatbik edilen muame
lenin bozulmasmı ve katiyet kesbetmiş mahke
me ilâmmm infazını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: Hâdisenin 131 
sayılı temlik kfl.mımmmı şümulü dahilinde görü
lerek bu kanunun 7 nci maddesi mucibince mua
mele ifasüe hükmün infazı cihetine gidilerek 
mezkûr evin takdir olunan 1331 senesi mukayyed 
kıymetinin verilmesi defterdarlığa tebliğ edilmiş 
ise de evin aynen iadesinde ısrar edilmiş ve ilâ
mın şekU infazına dair müstedinin açtığı İdarî 
davanın Devlet şûrasmca reddolunmuş bulun
duğundan talebinin ijmfına imkân olmadığı bil
dirilmiştir.

îşin icabı düşünüldü: Esasen tapuda müsec- 
cel olmayan eyi satan ve mütegayyib olmayan 
şahsın vaki satm muamelesi* kanunen muteber 
tutulmuş bunun aynen müstediye teslimine mah-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

3453
s e z î

Vehbi Dağcı. 
İstasyonda kahveci 
Ali vasıtasile.
15936 sicil numaralı 
Bekiroğlu.
Ankara

! îstifa ederek ayrıl
dığı Devlet demiryol- 

I lannda tekrar istih
damı.

kemece karar verilmiş olmasma rağmen, temlik 
kanununun 7 nci maddesile bu maddeyi müfes- 
sir olan B. M. M. kararma istinaden ilâm hük
münü tadil eder tarzda kıymeti mukayyede ve
rilmesi icab edeceği yolundaki Maliye vekâle
tince tatbik edilen muamelede isabet görülme
miş ve her ne kadar bu muameleye itirazı mu- 
tazammın müstedinin açtığı idari dava, Devlet 
şûrasmca reddedilmiş ise de adlî mahkemece 
katği surette halledilen ve icraî bir mahiyet ar- 
zeden hâdisenin idari dava şeklinde tekrar ika
mesi muvafık görülmemek noktasmdan davanm 
reddedilmesi müstedinin haksızlığını ifade ede- 
miyeceği bedilıi bulunmuş olduğundan adlî ilâ- 
mm tamamen tatbik şeklinde malıkûmunbih evin 
müstediye teslimi lâzım geleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1933 29 - V -1940

İstifa ederek ayrıldığı Devlet demiryoUarm- 
da tekrar istihdammı isteyen müstedi hakkmda 
yapılan tahkikatta mumaileyhin vazifeye alm- 
dığı anlaşılmfikla encümence yapılacak muame
le olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1934 29-V -1940

4720

1117
IÎTÖT

4474 Arif Bitenel ve ar. 
Yüksek Mühendis 
mektebinde. 
Hasanoğlu.
Divrikli.
Gümüşsüyü - İstan
bul
M. Yıldırım. 
Anadolu ajansı tah
sildarı.
Ankara

: Cedlerinden münta- 
i kil ve filen zilyed 
i bulundukları arazi- 
I lerinin mütegallibe- 
! den iki şahıs namma 

yanlış tahrir edildi
ğinden şikâyet.

Cedlerinden müntekil ve filen zilyed bulun
dukları arazilerinin mütegallibeden Faruk ve 
Abdullah namlarına tahriri arazi heyetince yazıl
mış olmasmdan şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Müstediler iddialarmı usulen tevsik ettireme- 

mişler ve bahsettikleri şahısların ibraz eyledik
leri tapu senedleri üzerine tahrir muamelesi ya
pılmış ve kanuna muhalif bir hareket sebketme- 
miş olduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü: Arazi vergisi için yapılan tah
rirde ortaya çıkan mülkiyet iddialarmı tahrir 
memurlarmm halletmesine imkân olmadığma ve 
bu kabil ihtilâflarm doğrudan doğruya mahke
melerce halli iktiza edeceğine binaen encümence
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Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümcn kararı ve ne sebebden verildiği

yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

4268 , Aluned Samancı ve 
^ Ö f ; ar.

! Paşa deresi değir- 
j mencileri namına. 

Merzifon.

Hâzineden taksitle 
satın aldıkları de
ğirmenlerin borcu 
H.

1935 29- V - 1940

Mütegayyib eşlıa^ t̂an metrûk ve Hâzineden 
satın aldıkları değirmenlerin taksit borçlarından 
Hükümetin fedakârlığını istemektedirler.

îş düşünüldü: Bu hususta taksitlerin tecili 
hakkında 3524 sayılı kanun mevcud olub başka
ca kanun hilâfına bir muamele ifasına imkân 
olamıyacağma Hükümetçe müstediler hakkında 
hilafı kanun bir muamele tatbik edilmediğine 
binaen dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1936 2 9 -V - 1940

Beis 
Giresun 

/. Sökmen

Niğde

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Ordu

Kâtib
Samsun

Ordu
N. Erem Dr. Vehhi Demir^^smail Çamaş

Van 
M. Boya

Hatay 
B. 8. Kunt

Bolu Çorum
Lûtfi Gören N. Kayaalp

Rize 
B. Dinç

Samsun 
"S. Fırat

Gazianteb 
M. Şahin

Tokad 
M. Develi
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4427 I  Nakile Tulgar.
4666 Maçka palas dördün

cü kapı 16 No. da. 
Yanya mübadil göç- 

1 menlerinden, 
i İstanbul

îskân muamelesi H.

• V

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Lozan ahidnamesinden sonra müretteben îs- 
tanbula gelmiş ve İstanbul teffiz komisyonunun
21 - X II -1340 tarih ve 157 sayılı kararile Ka- 

dıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Uzunhafız 
sokağında namına tahsis edilen 107 numaralı 
evin mülga Üsküdar mutasarrıflığınca başka 
bir muhacire tahsis ve temlik edildiği anlaşılmasi- 
le ayni sokakta yahudi İsrail Acımandan metrûk 
41 sayılı apartımanın bir dairesinin kendisine 
tahsis ve tapusunun verilmesi cihetine gidilmiş 
ve ancak bu dairenin sahibinin de Devlet şûra
sından istihsal eylediği bir ilâmla mülkünü ay
nen istirdada muvaffak olması üzerine eski tah
sis ve mükteseb hakkına istinaden Pangaltıda 
Bıyıklıyandan metrûk apartımanın 16 da 3 his- 
sesinn namına tahsis ve temlikini istemiş ve fa
kat bu dileği de yerine getirilmediğinden vilâ
yet aleyhine Devlet şûrasında dava açmağa mec
bur kalmış ve neticede: 1771 numaralı kanunun 
neşrinden evvel usulü dairesinde tahsis muame
lesi yapılmış olan ve adi iskân hakkını haiz bu
lunan kendisinin iskân mevzuatı dairesinde is
kân edilmesi lüzumuna karar verilmiş ise de bu 
kararda tasrihan 16 da 3 hissenin tahsisi yazılı 
olmadığından bir tavzih kararı alınması lüzumu 
ileri sürülmüş ve mecburen yine Devlet şûrasına 
müracaatla istihsal edilen 8 - II  - 1938 tarihli 
tavzih kararında: Davacının her hangi bir mes
kende iskânı cihetine gidilebileceği gibi iste
diği apartıman hissesinin de iskân mevzuatı dai
resinde iskânına kacunî bir mâni buluntnadığı- 
•la göre bu apartımanın hissesinde dahi isktu^ 
edilebileceği zikredilmiş olmasına rağmen Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekâletine 2510 sajnlı 
kanuna tevfikan Istanbulun iskân mıntakası ha
ricinde bırakıldığından bahsile dileği reddedil
miş ve ilâm hükmünün infazına yanaşılmamış 
olduğundan şikâyet edilmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında: Devlet şûrasının tavzih kararında: Müste- 
dinın mutlaka bahsedilen hissede iskânın lüzu
muna dair katği bir hüküm olmamakla beraber 
iskön muamelesinin iskân mevzuatı dairesinde ya
pı i ncağı tasrih kılınmakta 1885 sayılı kanu
nun beşinci maddesine tevfikan müstediye İs
tanbul ve İzmir haricinde bina tahsisi mümkün
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ise de bu yerlerde iskâiıina kanunen imkân bu
lunmamakta ve 2510 sayılı kaıuuıun yedinci mad
desinin (A) fıkrasında Hükümetten iskân yar
dım isteyenlerin Hükümetin göstereceği yerle
re gitmeğe mecbur olub aksi halde iskân hak
larından feragat etmiş olacakları yazılı bulun
makta ve mütegayyib şahıslardan kalan mallar 
1331 sayılı kanunun 6 ncı maddesile iskân em
rinden alınıb Hâzineye devredilmiş ve mübadil 
Kumlardan kalma mallar da 1771 sayılı kanunun 
13 ncü maddesile mübadillerin tasfiye bonola- 
rile karşılık olarak Hazine uhdesine geçiril
miş ve büyük şehirlerdeki emval bu suretle mü
badil bonoları karşılığını teğmin etmek üzere 
Hâzinece müzayede ile satılacağından iskân mın- 
takaları dahilinde bulunsa bile bu büyük şehirler 
içinde müstediye mal verilmesine imkân görüle
memiş olduğu bildirilmektedir.

Hâdise hakkında îskân umum müdürünün 
huzurile müzakere icrası lüzumuna karar veril
miş ve ccibedilen müdür muavini Muhlis tzerin 
verdiği izahata göre: Bıyıklıyandan metruk 
apartımanda 16 da üç hissenin metrûken Hâzi
neye aidiyeti biliniyor idi ise de ahiren alman 
malûmatta bu apart;manın 16 da 4 hissesi Jofi- 
nin ve 6 hissesi Muzafferin esasen ve 3 hissesi 
1934 de Kavala mübadillerinden İsmail Halt- 
kıya ve üç hissesi de ayni senede aşiret reisi Ha- 
lidoğlu Mustafaya Dahiliye vekâletince tahsis 
edilmiş ve fakat bu son üç hisse Mustafadan alı
narak 1940 da Hej’’eti Vekile kararile sadri es- 
bak Talât Paşa veresesine tahsis kılınmış ve bu 
vaziyete göre müstedi Nakileye hiç bir hisse tah
sisine imkân kalmamış olduğu anlaşılmış ve cere
yanı halin bundan ibaret olduğu Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekPıletinin son tezkeresile de te- 
yid edilmiş ve kabul ettiği surette müstediye Si
livri ve Çatalcada mevzuat dairesinde yer tahsis 
kılınacağı ilâve olunmuştur.

îş düşünüldü:
Matlub olan birada iskân mevzuatı dairesinde

16 da 3 hissenin müstediye tahsis edilebileceğini 
havi olan ilâmın tamamen tatbikına halen ve 
maddeten imkân olmadığı anlaşılmış ve müstedi
ye Silivri ve Çatalcada yer tahsisinin mümkün 
olacağı vekâletçe bildirilmiş olduğundan ilâmın
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1638
1716

Şerafettin Denizaşan. 
Üsküdar Açıktürbe 
Ahmed çelebi mahal
lesi Gelinalajrı soka
ğı 23 numarada. 
Üsküdar

Haksız olarak işine 
nihayet verildiğin
den şikâyet.

bu dairede infazından başka yapılacak muame
le kalmadığına karar verildi. ı 

Karar No. Karar tarihi

1937 6-V I-1940

Müstedi arzuhalinde: Denizyolları iç hatla
rı köprü, adalar iskelesi memuru iken telefon 
odasında vazife görmeğe icbar edildiğinden ve 
mahzurlu gördüğü bu vazifeyi kabul edemiye- 
ceğini başmemura tahriren bildirerek ve başka 
yere naklini Umum müdürlükten rica ettiği hal
de resmen kendisine tebligat yapılmaya bile lü
zum görülmeden keyfî bir şekilde kaydinin ter
kin edildiğinden ve böyle keyfî bir karar netice
si altı aydanberi ailece perişan olduğundan, bah- 
sile adalet beklediğini beyanla vazifesine iadesini 
istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında:
Sicilline nazaran 1933 senesinde 40 lira üc

retle idareye intisabla 1938 senesine kadar muh
telif zamanlarda birer mikdar zam ile maaşı 55 
liraya çıkanlan ve muhtelif tarihlerde yevmi
yesinin kesilmesi ve tekerrüründe kaj’̂ di terkin 
edilmek üzere bir hafta müddetle açığa çıkarıl
mak gibi cezalara maruz kalan mumaileyhin 
kullanılmış abonman biletleri üzerinde suiisti
mal vakalarının istihbarı üzerine yapılan tahki
katın hitamma kadar çalıştığı vazifeden alınarak 
bilet işleri haricinde İdarî bir işte çalıştırılması 
muvafık görüldüğü ve bunun kendisine tebli
ğinden üç saat sonra kimseye malûmat verme
den vazifesini terkettiği ve bir gün sonra gele
rek iskele başmemurluğuna müracaatla (Ben 
gidiyorum, sana bir telefon numarası veriyorum, 
lüzum görülürse beni oradan ararsınız) dediği 
ve ertesi gün tekrar gelerek Ada iskelesinde bilet 
toplama işlerinde çalışmak istediği ve vazifesinin 
değiştirildiği ikinci defa kendsine ihtar edildiği 
halde kabul etmiyerek ve bîr mektub bırakarak 
ayrıldığı’ ve bir dehâ vazifeye avdet ■ etmemesi 
üzerine 18- V in -1939  tarihînden itibaren kay
dinin kapatılmış olduğu bittcdkik anlaşılmakla 
vazife yapmamakta taannüd gösteren ve mezu
niyet istihsaline lüzum görmeden hodbehod vazi
fesini terketmek suretile disipline muhalif hare-
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kette l-ulunan mumaileyhin vazifesine nihayet 
verilclii^ini ve böyle bir memurun vücudünden is
tifade edilemiyeceğinin aşikâr olduğu işar kılın
maktadır.

Görülen lüzum üzerine davet edilen Müna
kalât vekâleti zat işleri müdürü Nafiz Kurdun 
hâdise hakkında verdiği izahat dinlendikten son
ra işin icabı düşünüldü:

Arzuhalde de itiraf eolunduğu üzere tevdi 
edilen vazifeyi kabul etmiyen müstedinin müsta
fi sayılması hakkında vekâletçe tatbik edilen 
muamelede kanuna muhalif bir cihet görülememiş 
olduğundan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1938 6 - V I -1940

856
“894

2276
2393

Mustafa çavuş Geyik. 
Cedid mahallesinden 
Muradoğullarmdan. 
Mustafaoğlu.
Buldan

Divanı muhasebattaki 
muamelesinin intacı.

Malûliyet maaşı tahsisi için askerlik şubesin
ce heyeti sıhhiyeye muajTne ettirilerek tekem
mül ettirilen evrakının Divanı muhasebata gön
derildiği halde altı aydan beri neticesini alama
dığından bahsile hangi dairede kaldığının 
tedkik ettirilerek bir an evvel işin neticelendiril
mesini istemektedir.

Keyfiyet Divanı muhasebattan sorularak alı
nan cevabda: Mumaileyhin evrakının henüz Di
vana gelmemiş bulunduğu ve Millî müdafaa ve
kâletince yapılan tedkikatta tahsis muamelesinin 
tekemmül etmediği ve derecesinin henüz tesbit 
edilmemiş olduğundan Divana gönderilememiş 
olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir,

tşin icabı düşünüldü: Müstedinin talebi Millî 
müdafaa vekâletince tedkik edilmekte ve mua
melesinin tekemmülünden sonra evrakının Di
vanı verilmesi icab etmekte olmasına binaen ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1939 6 - V I -1940

Emrullah Kovan. 
Eyyüblü köyünde ölü 
Kovancıoğlu Mustafa 
veresesinden.
Ordu

İlâma bağlı alacağı
nın Hâzinece öden
memesinden şikâyet.

îlâma bağlı alacağının Hâzinece ödenmeme
sinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Fındık dikmek suretile mütegayyib bir şah

sa aid iken halen Hâzineye intikal etmiş olan 
bir tarlayı bahçe haline ifrağ eyleyen müstedile-
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1089
Ü İT

Ahmed Kibar önder. 
Muhasebe müdürü. 
Denizli

rin murisinin eşearm bedeline taallûk eden 
haklarını tevarüs eden veresenin mahkemeden 
Hazine aleyhine istihsal eyledikleri ilâmda ya
zılı mebaliğin tamamının değil bahsedilen gayri- 
menkulün 1331 senesindeki mukayyed kıymetinin 
tesviyesi suretile kısmen ifası icab etmekte ve bu 
sebeble şimdiye kadar ödenen 1 043 liradan faz
la ödenmiş olan 299 liranın dahi istirdadı icab 
eylemekte olduğu bildirilmekte idi.

Bu eevabdan sonra encümene davet edilen 
Millî emlâk müdürü Cemal Eyuboğlunun huzu- 
rile yapılan müzakerat sonunda; İlâm hükmünün 
tamamının infazı şeklinde hâsıl olan mutabakat 
dairesinde müstedilerin alacaklarının mahalline 
irsal kılındığı da anlaşılmış ve şu suretle kanuna 
muvafık olan dilek yerine getirilmiş olmakla ya
pılacak muamele kalmamış olduğuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Trebolu malmüdürü 
iken bir yetim maaşı
nın yanlış tediyesi 
yüzünden çıkarılan 
zimmet H.

1940 6 - V I - 1 9 4 0

Verilen arzuhalde: Tireboluda malmüdürü 
iken Cebecioğullarından Ahmedoğlu Mustafanm 
ailesine verilen yetim maaşlarının tahsis ve 
yüzde on zam suretile tedij^esinden dolayı tahak
kuk memuru ile kendisine müştereken çıkarılan 
698 lira zimmetin haksızlığından dolayı kaldırıl
ması için vaki itirazı müddet müruru sebebile 

Divanca reddedilmiş ise de zimmet kararına müd
deti muhafaza ederek ayni zamanda itiraz eden 
tahakkuk memuru Sabahattine aid evrakla dile
ğin birleştirilmesi suretile zarardan vikayesi ve 
maaşından tevkifat yapılmaması istenmektedir.

Divanı muhasebattan verilen cevabda: Ta
hakkuk memuru Sabahattin hakkında verilecek 
kararın ayni zamanda müstedi Ahmed Kibara da 
sari olacaksa da dileğin Sabahattine aid evrakla 
birleştirilmesine cevaz olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Müşterek zimmet hakkında Di
vanı muhasebatın evvelce vermiş olduğu karar 
adı geçen Sabahattinin itirazile yeniden tedkik 
edilmekte olduğundan neticede sadır olacak ka-
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rarın müstedi Ahmed Kibara da sari bulunacağı 
Divanı riyasetçe bildirilmekte olmasına göre ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1941 6 - VI -1940

Reis
Giresun
î. Sökmen

Kocaeli 
t.  Tolon

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Niğde 
N. Erem

Kâtib 
Samsun 
M. JJlaş

Samsun 
N. Ftrat

<r 
* r

Bolu Çorum
Lûtfi Gören N. Kayaalp

Sinob 
t. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi

Gazianteb 
M. Şahin

Hatay 
B. 8. Kunt

\
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3236
3436

İnayet Onur.
Fatih mahallesi Ta
vanlı çeşme Yugurt- 
çu sokak No. 5 . 
Yanyalı.
Silivri

I İskân edildiği yer- 
' de verilen ev ve 
I dükkân ve emlâkin 
! temlik muamelesinin 

yapılmadığından şi
kâyet.

4961 Kerim Yiğit.
! Saray mahallesinde

9 No. evde.
Kütahya.

Devlet şûrasından 
tasfiyenin reddine 
dair karar almasına 
rağmen bir memuri
yete tayin edilmedi
ğinden şikâyet.

Verilen arzuhalde: İskân edildiği yerde veri
len ev ve dükkân ve emlâkin temlik muamelesi 
yapılmadığından ve bu yüzden imaratta buluna
madığından şikâyet edilmektedir.

S. ve içtünaî muavenet vekâletinin cevabında;
İstihkakına mukabil verilmesi icab eden 

evin temlik ve tescil muamelesi ikmal edilmiş ve 
fakat 525 lira 75 kuruşluk mal tefevvüz eden 
müstedinin istihkakı olan 94 liranın tenzili ile 
geride kalan 431 lira 75 kuruşluk borçalmna se
nedi vermeğe yanaşmadığından tahsis edilen di
ğer mülklerin tescüine yanaşılmamış olduğu bil
dirilmektedir.

İşin icabı düşünüldü:
Tahsis edilen malların temlik ve . tescil edil

memesi sebebine müstedi kani olmadığı surette 
kazaî yollara müracaat etmesi icab edeceğinden 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1942 12- V I -1940

Verilen arzuhalde: 24 senelik bir meinur iken 
tasfiyeye tâbi tutulmuş ve Devlet şûrasmdan bu 
kararın refine dair hüküm istihsal eylemiş ol- 
masma rağmen bir memuriyete tayin edilmeme
sinden ve açık maaşlarının verilmemesinden şi
kâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabmda:
Tâli memurlardan olan müstedinin inhflf;ı ve 

tavzifi mahalline aid olduğundan ve açık maaş
larının verilmesine kanunen imkân olmadığın
dan bahsedilmektedir.

Görülen lüzum üzerine davet edilen Maliye 
vekâleti zat işleri müdürü Şefik Güralpdan iza
hat alınmakla beraber istenen 22-V -1940 ta
rihli cevabda: Arzuhal encümeninin bu hâdiseye 
mümasil bir karan dairesinde müstedinin hemen 
bir memuriyete tayini lüzumunun Kütahya vali
liğine bildirildiği yazılı bulunmaktadır.

En son alınan bir tezkerede müstedinin me
muriyete tayin kılındığı anlaşılmaktadır.
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1627
T tÖ5

Şükrü över. 
Müstahkem mevki 
istihkâm taburu ko
mutanı binbaşı. 
Süleymanoğlu. 
Çatalca

Terfi
tashihi.

İş düşünüldü:
Açık maaşların ödenmesine kanunî mevzuatın 

müsaid bulunmadığından bu dileğin reddine ve 
memuriyete tayin kdındığmdan bu cihet hakkın
da yapılacak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1943 12- V I -1940

nasıblannm Verilen arzuhalde: Umumî harbde aldığı ya
radan dolayı sabit hizmete alınmış idi ise de 
bilâhare yapılan bir muayene ile tekrar faal hiz
mete geçirilmiş ve bir sunutaksiri olmadığından 
emsalleri arasında terfi nasıb tarihleri geri kal
mış olduğundan Millî müdafaa son tedkik mercii
ne müracaatla bunların tashihini istemiş ve en
cümence esasta lehinde, şeklen aleyhinde verilen 
karara itirazla Büyük Millet Meclisine müraca
atta bulunmuş ve dileği Arzuhal encümeninden 
tedkik ve karara bağlanmış ise de verilen karan 
Millî müdafaa vekâleti yanlış tatbik ettiğinden 
Askerî temyiz mahkemesine müracaata mecbur 
kalmış ve mahkemei müşarüleyhaca verilen ka
rarda, vekâletle arasındaki anlayış farkının halli 
Büyük ]VIillet Meclisinin verdiği kararın tefsir ve 
tavzihi mahiyetinde olduğundan tekrar Yüksek 
Meclise müracaata mecbur bırakıldığını beyanla 
nasıb tarihlerinin tashihi hakkında yapılan 
noksan muamelenin tashihini istemektedir.

M. M. vekâletinin cevabında:
Tedkik merciinin kararını tasdik eden Ar

zuhal encümeninin ittihaz eylediği karar dairesin
den müstedinin 1 - VI -1341 tarihli olan yüz
başılık nasbi l-V-1340 tarihine ve 30-VIII-1935 
tarihli olan binbaşılık nasbinin 30-V I I I -1934 
tarilüne düzeltildiği ve Temyiz askerî mahke
mesine vaki müracaatı üzerine mahkemece dava

sının reddine karar verildiği bildirilmiştir.
M. M. vekâletinin verdiği bu cevab daire

sinde müstedinin yüzbaşılık nasıb tarihinin dü
zeltilmesine dair Tedkik mercii encümeninin ka- 
rarile bu kararı muvafık görerek tasdik eden 
Arzuhal encümeninin kararı ve tefsir ve tavzih 
kayidlerini ihtiva etmeyen ve mücerred dava
sının reddine dair bulunan Askerî temyiz mahke
mesinin karar sureci tedkik olunmuştur.
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4979
5329~

Ojeni Çera ve Vik- 
torya Adel Şaki, 
Pariste Arşene Ho- 

ussaye sokağında No. 
4 de mukim.
Paris - Fransa

Vatandaşlıktan çıka
rıldıklarından şikâ
yet.

£018
1 0 ^

Heybet Cengiz.
Işık mahallesinde. 
Bismil kazasına bağ
lı Kamışlı köyünden. 
Şemsettinoğlu.
Uşak

Sürgün cezasının kal- 
dırılmasile hukuku 
tasarrufiyesinin teğ- 
mini.

E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

İşin icabı düşünüldü:
Nasıb tarihlerinin lehine tashihini isteyen 

müstedi hakkında zamanında salâhiyettar mer
cilerden sadır olan kararlar M. M, vekâletince 
tatbik edilmiş iken bunlara kani olmıyarak tashi- 
hatın daha evvele ircaı için salâhiyettar Askerî 
temyiz mahkemesine müracaatta bulunan müste- 
dinin davasının da reddine karar verildiği anla
şılmış olmakla encümence yapılacak bir muamele 
kalmadığına ve arzuhalde bahsedildiği şekilde 
evvelce müttehaz encümen kararının tavzih ve 
tefsiri şeklinde bir karar itasına lüzum ve zaru
ret görülmediğine binaen dileğin reddine karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

1944 12- V I -1940

1919 da İstanbul polis müdürlüğünden aldık
ları pasaportla Parise gelib tavattun ettiklerin
den ve 1927 yılma kadar bu pasaportları tecdid 
etmek suretile memlekete gelib gittiklerinden ve 
ahiren Anlîaraya gönderilen pasaportlarının mu- 
ameselesi intaç edilmediğinden ve ecnebi pasa- 
portile Avrupaya gitmiş olduklarından dolayı 
Türk tabiiyetinden iskat edildiklerinden şikâyet 
etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Fransaya giden müstedilerin 1934 de Paris 

konsolosluğumuz tarafından beyannameye tâbi 
tutulmuş olduğundan ve fakat kayidlerini yap
tırmadıklarından 1312 sayılı kanuna tevfikan 
Heyeti Vekile kararile yurddaşlıktan çıkarıldık- 
larmdan bahsedilmektedir.

İş düşünüldü: Cereyanı hale göre encümence 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1945 12-V I . 1940

Dilekçede emvali gayrimenkulelerinin ellerin
den alınmasından ve istimlâk yapılmamalından ve 
bu hususta yüksek şefkat ve himayesine iltica 
optiğinden bahis fıkralar yanında arzuhalin diğer 
kısmından mana istihraç olunamadığı görülmekle 
icain düşünüldü:
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< o t u r d u k l a r ı  y e r

4969 I Şükrü Aytuğ.
53Î 9~ Emekli binbaşı.

I Konya ceza evinde. 
Konya

Affını istiyor.

648 I
'679”j

I
1668 I 
l l J İ

1597
16W

Şaban reis Köse. 
İstanbul pasta salo
nu sahibi Ali Biza 
elile.
Ankara

Hiazinedeki matlubu
nun verilmesi.

Dilek sahibi maksadını vazıh şekilde izah et
tiği ve şikâyeti ne sebebden mütevellid olduğunu 
tasrih eylediği surette işine bakılmak üzere bu 
dilekçesi üzerine bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1946 12- V I -1940

Bir kaç kişinin vefatına sebebiyet vermek 
maddesinden dolayı 16 ay hapse ve bin lira ma
nevî tazminata mahkûmiyetine dair verilen ka- 
rarm affi hakkında evvelce sebkeden taleb üze
rine mumî Heyete kadar lehinde cereyan eden 
muamele müsbet bir neticeye bağlanmamış ise de 
çok mağdur olduğundan affini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında: Bu hususta 
vaktile icab eden muamelenin yapıldığı bildiril
mektedir.

tş düşünüldü: îsaf edilmeyen af dileğinin ye
niden dermeyanı ile affin teğmini mümkün ola- 
mıyacağından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1947 12- V I -1940

İstiklâl mücadelesinde yaptığı hizmete ve 
düçar olduğu zarara mukabil 2132 ve 2515 sayılı 
kararnamelerle kendisine verilmesi lâzım ge

len 16 200 liradan 6 000 lirası evvelce verilmiş ve 
mütebaki 10 200 liraya mukabil îktisad vekâle
tinden bir motör verilmesi mukarrer iken şimdiye 
kadar verilmemiş olduğundan şikâyetle hakkının 
verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: 441 sayılı ka
nunu tadil eden 622 sayılı kanunun mülga ol
duğu 2033 sayılı kanunla tasrih edilmiş olması
na göre bu kanunlara istinaden istihsal edilmiş 
olan zarar ve ziyan mazbatalarının sahihlerine 
bir hak teğmin edemiyeceği gibi bu zararların 
ödenmesine ve istiklâl mücadelesindeki hizmeti
ne mukabil kendisine bir şey verilmesine kanu
nen imkân bulunmadığı bildirilmektedir. Müs- 
tedinin sonradan verdiği diğer istidalarda; Ma
liye vekâletnin bu mütaleatmm yerinde olmadı-
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Ahmed Erat.
Aybastı nahiyesi eski 
müdürü ve mahke
me kâtibi.
Ordu

Harcırahının
mesi.

veril-

E n e ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

ğmdan ve bahsedilen kanunlarla işin alâkası ol
mayıp bu paranm kendisine vatanî ‘ hizmet 
mukabili verilmesi lâzım geldiğiinden ve dosya
larının Milli müdafaa vekâleti ve Iktısad vekâ
leti ile Başvekâlette olub işle Maliye vekâletinin 
hiç bir alâkası bulunmadığından bahsile bu dos- 
yalarm celb ve tedkikine ve kendisinin de din
lenilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü: Başvekâletten celbedilen 
Heyeti Vekile kararları okunmuş ve 2132 sayılı 
kararnamede mumaileyhin zarardan vikayesi için 
Yunanlılardan almacak tamirat bedelinden 
mahsubu yaptırıhnak üzere muamele ifası karar- 
gir olmuş ve 17 - VI -1339 tarihli ve 2515 sayılı 
kararnamede de nakliyatı askeriyede mesbuk 
hidemata ecri misil obnak ve gerek gark olan mo
tor bedelinden halen ve atiyen Hükümetten İliç 
bir şey taleb etmemek şartile kendisine Müdafaii 
milliye bütçesinin 326/1 nakliyatı umumiye ter* 
tibinden maktuan 6 000 lira itasile işin sulhen 
tesviyesi ve keyfiyetin muaddel usulü muhasebei 
umumiye kanununun 30 ncu maddesi mucibince 
Divanı muhasebat riyasetine da tebliği karargir 
ohnuş bulunmasma ve bermucib kararname 6 000 
lirayı ahzükabz etmek suretile Heyeti Vekile 
kararnamesinde zikir ve tasrih edildiği üzere 
halen ve atiyen Hükümetten bir şey taleb etme
mek taahhüdünde bulunan ınügtedinin bu defa 
bakiye matlubundan bahsile tahsiline karar ve
rilmesi şeklindeki iddiasının mahkemelerde din- 
lenib karara bağlanması icab edeceğinden dileğin 
bu bakımdan reddine karar verildi.

£[arar No. Karar tarilıi

1948 12- V I -1940 
Veı^en arzuhalde: 1928 senesinde tahakkuk 

edib düyuna kalan 132 lira liarcırahmm 1935 yı
lı bütçesinde tahsisatı obnadığmdan tesviye edi
lemediğinin Dahiliye vekâletinden kendisine bil
dirildiğini beyanla bu yılki bütçeye tahsisat va- 
zile tesviyesinin teğmnini istemektedir.

Yapılan tedkikatta: Aybastı nahiyesi eski mü
dürü Ahmed Samhu 1928 senesinden düyuna 
kalan 132 lira alacağma aid 5400 sayı tediye em
rinin tahakkuk mahalli olan Ordu defterdarlığı
na irsal kılınmış olduğu Dahiliye yekâletİQİTi son
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I 1 işarından anlaşılmış ve bu suretle dileğinin yeri-
] ne getrilıÇLİş olduğu taayyün etmiş olmakla en-
i  cümenc6 bâşkac'a yapılacak muamele kalmadığına
i i karar verild. Karar No. Karar tarihi

Salih Sami. 
Erganimadeni 
nüfus müdürü. 
Maden

eski
Düyuna kalmış olan 
alacağı hakkında.

2089
2202

Fazlı Kmşu. 
Meeidözü kazası tah
rirat kâtibliğinden 
emekli.
Osmancık

Düyuna kalan ala
cağının verilmesi.

Beis

Giresim 
î. Sökmen

M. M. 
Ordu 

İT. Şarim

Kâtib 
SaiDiun 
M. Vlaş

1949 12 - VI -1940

Verilen arzuhalde: Eski senelerden mütera
kim maaşatının tesviye edilmiyercik düyuna kal
mış olduğundan ve makamatı aidine vaki müra
caatının da semeresiz kaldığından bahsile 107 li
radan ibaret olan istihkakının tesviyesinin teğ- 
minini istemektedir.

Yapılan tedkikatla: Ergani eski nüfus mü
dürü Salihin 1928 nenesinden düyuna kalan 107 
lira alacağına aid 5401 sayılı tediye emrinin Ma
den mal müdürlüğime 15 - IV -1940 tarihinde 
gönderildiği Dahiliye vekfıletinin son işarından 
anlaşılmıştır.

îş düşünüldü: îşarı vakıa binaen yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1950 12 - VI -1940

1934 den düyuna kalan alacağının veril^nesi- 
ni istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin alacağının ödenmiş olduğu bildi

rilmektedir.
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1951 12- V I -1940

Balıkesir
Feyzi Sözener

Balıkesir 
H, .Karan

Bolu 
Lûtfi Gören

Bursa Çorum Gazianteb
M. F. Gerçeher N. Ka/yaalp M. Şahin

Tpkıtd  ̂ Hatay
. K. B. S. Kunt

Niğde 
N. Erem

Ordu 
h. Vehhi Demir

Samsun 
N. Fırat

T. B, M, M, Maiba^
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24 - VII - 1940 Çarşamba
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517()
5544

x\rzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otı^rduklaıı yer

Celâl Altınkaya; 
Aksu un fal)fikası 
sahihi.
Kütahya.

Arzuhal hulâsası E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Kaki])h‘i*iııin garezi 
yüzünden cezaj’a uğ- 
ratıldığnıdan şikâ
yet.

4141
4366

Osman Denıirağ. 
Yaşnıeydan mahalle
sinde 59 No. İl evde. 
Tok ad.

! Hâzineden taksitle 
satın aldığı ev ve dük
kânın taksit l)ovcu 

; hakkında.

Verilen arzuhalde sahih olduğu un fabrika- 
snıdan dolayı rakiblcrinin ihharı ile cezaya mah
kûm edildiğinden ve l)irinei defa ödediği bu ce
zadan sonra İkincisi hakkında aleyhinde takibata 
tevessül edildiğinden ve fabrikasının satılmak 
üzere bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında ;
Maliye müfettişliğinde yapılan tedkikatta mek- 

tum vei'gi tahakkuk ettirilmiş ve bütün fonnali- 
telerin ikmali suretile katğiyet kesbeden vergi
nin tahsili için fabrikanın satılığa çıkarılmış ol
duğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
Yapılan takibatta kanunî yollara müracaat 

edildikten sonra katğiyet kesbeden vergi hakları
nın tahsilinden başka çare olamıyacağından dilek 
hakkında yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

K^ırar No. Karar tarihi

1952 26-V I -1940

Verilen arzuhalde : Hâzineden taksitle satın 
alıb tamir etmek suretile kıymetleri artan ev ve 
dükkânının taksit borçlarından dolayı müzaye
deye çıkarılması ve talih çıkmaması yüzünden 
noksan bedelle Hazine uhdesine kalmış bulunma
sından şikâj’̂ et etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: cereyan eden 
hâdisede kanuna muhalif bir cihet bulunmadığı 
İjildirilmektedir.

îşin icabı düşünüldü:
Sureti şikâyete ve yapılan tahkikat neticesine 

göre kanunî bir muameleden ibaret olan hâdise
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Arzuhal yerbe
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal ûulâsası

301
318

1 Tasan Sağat.
Çarşı nıahalk'sinde 
Delioğlu.
Bodrum.

V o lsu z  v e r g i  tarhe-  
(ü ld iğ i ı ıd e t ı  ş ik â y e t .

1996
~2094

Doktor Selim Haksel.j Askerî tekaüd aida- 
Sıtmamücadele lâbo- I tının verilmesi, 
ratuvarı şefi. j
Kayseri.

2076
'2189'

İbrahim  E r k en .  
E n b iy a  A h m e d  o ğ u l 
la r ın d an .
K a rab u rç  k ö y ü n d e .  
B a f r a '

Borçlanma sui-etile 
kendilerine arazi ve
rilmesi hakkında.

EnciiıiRMi kararı ve ne* scbebden verildiği

i hakkında Encümence yapıhıcak bir iş olmadığına 
i karar verildi. K arar‘No. Karar tarihi

1953 26 - VI -1940

Bodrumda oturmakta olub yazın harman za- 
mjanı bir kaç ay tarlasının başındaki bir evde ika
met ettiğinden dolayı kendisine vergi tarholun- 
duğundan şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda :
Dilek sahibinden alınan salma parası arazi ve 

bina vergisinin yarısına muadil olduğu ve köy 
nimetlerinden istifade edenlerin külfetine de kat
lanmaları zarurî olduğundan ve Devlet şûrasına 
vaki müracaatlarının da bu sebeble reddolundu- 
ğundan muamelede yolsusluk bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Iş düşünüldü ; Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarına tevfikan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1954 26 - VI - 1940

Verilen arzuhalde : 3527 sayılı af kanununun
3 ncü maddesine tevfikan askerî tekaüd aidatının 
verilmesini istemektedir.

îş düşünüldü : Heyeti malisusalarca askerî 
nisbetleri kesilenlerin af kanunu mucibince teka
üd aidatlarının iadesi icab etmediğinden dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1955 26 - VI - 1940

Verilen arzuhalde :'Yarıcılık suretile şunun 
bunun arazilerini işlemekle idare etmekte iseler- 
de kendilerine borçlanma suretile arazi verilerek 
sefaletten kurtarılmalarını istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında : Toprağa muh
taç oldukları takdirde arazi verilmek üzere Sam
sun vilâyetine emir verildiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstediler işlerini vilâyetten 
takib edeceklerine göre Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1956 26 - V I -1940
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Zehra Yücebaş. 
Kuyupınar rnalıallc- 
siııde Me)ned Yüce- 
baş eşi.
Denizli.

193
~203

İNhıstafa Karabasan.
Karahasanoğlu.
Çivril.

Arzuhal hulâsası
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

İsmail Hakkı Oıısi- I
j)er. I
fraıularnıa birliği } 
jjedikli baş(;avıışlu- | 
ğundajı m al filen | 
emekli Malatyalı. 
J)iyarbakır - Çinar.

Arzuhal hulâsası i Encümen k a ra n  ve ne sebebden verildiği

'rekaüdiüğünü ikma
le az bil- zaman kal
dığından ya başka 
hizmetle <,;ahşlırılma- 
sı veya malûliyetine 
göi‘(! maaş bağlan
ması.

Orduda ve jandarmada 17 sene hizmet ettik
ten ve vazife esnasında gözlerinden malûl oldu
ğundan ve bundan dolayı tekaüd edildiğinden 
bahsile tekaüdiüğünü ikmale az bir zaman kal
dığı cihetle ya başka bir hizmette çalıştırılmasına 
müsaade edilmesini veyahud malûliyeti nazarı 
itibare alınarak ona göre maaş tahsisini ve Dev
let şûrasınca hakkında verilen kararın mağduri
yetini mueib olduğu cihetle tashihini istemekte
dir.

Iş düşünüldü ; Dileği Devlet şûrasınca red
dedildiğinden Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı
na binaen istidanın reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1957 26-V I -1940

leşinin l)()rcıından 
dolayı kendi malla
rının haczinden şi
kâyet.

Verilen nrzuhalde : Tembel olan kocasının bor
cundan dolayı şahsına aid kilimin haczinden şi
kâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Yapılan haciz 
esnasında istihkak iddiasında bulunulmamış ve 
kanuna aykırı bir muamele tatbik edilmemiş ol
duğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Hâdise bir istihkak davasın
dan ibaret olmakla Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1958 26 - VI -1940

Müzayede ile satılan 
j  mallarının iadesi hak- 
i  kında bir kanun çı- 
' karılması.

Verilen arzuhalde: Murisi ve amcasının âşar 
faiz ve takib borçlarından dolayı müzayede ile 
satılan ve Hazine namına tapuya raptedilen mal
larının iadesi hakkında bir kanun veya tefsir çı
karılması istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında; 2566 sayılı 
kanundan ınüsledinin istifade edemiyeceği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü:
^^eni bir kanun vazı hakkındaki dileğin red

dine karar verildi. *
Karar No. Karar tarihi

1959 26 - V I -1940
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Serdar.
Mozehanoğlu. 
Kocailyas mahallesi 
Kocailyas çıkmazı. 
No. 4 evde.
Bursa.

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebebden verildiği

îskânmın teğmini.

1681
T76Ö

Riza Çetinkaya. 
Karaurğan nahiye
sinde,
Sarıkamış,

391
T13

H. Dönmez ve ar. | Tapulu arazilerin- 
Tordivat, Zelek, Mel- ,den yetiştirdikleri or-
yat ve diğer köyler 
heyeti ihtiyariyeleri 
namına Muhtar. 
Pazar.

manlarıııdan istifade 
ettiril ınediklerindeıı 
şikâyet.

Verilen arzuhalde : aslen Afganlı olduğundan 
ve umumî harbde İngiliz ordusundan neferlerile 
l)irlikte Türk ordusuna iltihak ettiğinden ve İs
tiklâl harbinde de hizmeti mesbuk bulunduğun
dan bahsile iskânını istemektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında: müddeti zar
fında müracaat etmemiş olduğundan iskân hakkı 
kalmıyan müstediye serbest muhacir sıfatile is
kân edilmek üzere Bursa valiliğine yazılmış ve 
kâfi mikdar arazi verileceğine dair vilâyetten 
cevab alınmış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Muhacir sıfatile iskânı ciheti
ne gidilmiş olduğu anlaşılmakla başkaca muame
le ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Nakden veya malen 
yardım yapılması.

1960 26 - VI - 1940

Yedinde mevcud 37 bin liralık haşarat mak
buzuna mukabil şimdiye kadar bir şey alamadı
ğından ya nakden veya malen yardım yapılmasını 
istemektedir.

îş düşünüldü : Bu mazbataların hükmü ka
nunla kaldırılmış olduğundan tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1961 26 - VI - 1940

Verilen müşterek arzuhalde : 
înbat kuvveti noksan olan tapulu arazilerin

de orman yetiştirmişlerse de dilekleri gibi bunları 
kesib istifade etmelerine müsaade edilmediğin
den ve aksi hareket halinde mahkemeye veril
mekte ve odunların müsadere olunduğundan şi
kâyet etmektedirler.

Ziraat vekâletinin cevabında : Mıntakanın 
odun ve kömür ihtiyacı daha kolay bir şekilde 
teğmin edilmiş ve teknik ve idari bakımından or
man sahihlerine azamî teshilât gösterilmiş ve 
köylünün işleri memur harcırahı verilmeden teğ
min olunmuş ve kontrol için de bir de müfettiş 
gönderildiği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Mevzuat dairesinde muamele 
yapıldığından ve haksız bir muamele tatbik edil-
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3493 
3676 I

4524
İTOT

Hüsnü Alath. 
yişli Hasat sokak No. 
28 vali muavinliğin
den emekli.
İstanbul.

ikramiyesinin 
m esi.

madiğinden Encümence yapılacak bir iş olmadı- 
ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

veril-

1962 26- V I -1940

Verilen arzuhalde : Hizmet müddeti 34 sene
ye baliğ olmasnıa rağmen İnhisarlarda geçirdiği 
müddetler münasebetile ikramiye verilmesinde 
tereddüd edilmekte ise de 3028 sayılı kanunun 
birinci maddesinin A üıkrasında: Maaşlı m(!inuri- 
yette on beş sene geçirenlerin İnhisar idarelerin
de ücretle geçirecekleri hizmet müddetleri teka- 
üdlük müddetlerine ilâve edileceği yazılı olduğuna 
göre ikramiyenin de verilmesi icab edeceğinden 
verilmemesi kanuna uygun olmadığından işin ted- 
kikile hakkının tanınımasına karar verilmesini is
temektedir.

Divanı muhasebat reisliğinin verdiği cevabda :
Bahsedilen fıkrada zikredilen müsaadenin sırf 

tekaüd hakkını iktisaba hasredilmiş olmasına ve 
maahaza tekaüde esas olan son maaş üzerinden 
ikramiye verilmosi mütaleası da varid ise de bu 
mesele Divan umumî heyetince tefsire mühtaç gö
rülmüş ve keyfiyet alâkadar vekâletlere de bildi
rilmiş olduğundan tefsir kararının beklenmesi 
icab edeceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Divanı muhasebatça dilek hakkında karar it

tihazı için bir tefsire ihtiyaç gösterilmesine ve 
yapılan takibatta tefsirin henüz çıkmadığı anla
şılmış olmasına binaen tefsire muallâk olan hâ
dise hakkında Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1963 26- V I -1940

^623 i Badi Nedim vc ar. 
38Î^i Beyoğlu Mokteb so- 

i kak No. saluk 
mülkiye nıüfettişle- 

! rinden.
Dovou'hı - İstanbul.

Heyeti mahsusa ka- 
i rarile memuriyetten 
'çıkarıldıklarından af-
* fedihneleri.

Verilen arzuhalde millî mücadelede İstanbul 
Hükümetine hizmetlerinden ve İngiliz muhibler 
cemiyetine kaydedilmelerinden dolayı Heyeti mah
susa kararile memuriyetten çıkarıldıklarından 
mazhari affolunmalarını istemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabında : 3527 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesile haklarındaki kararın re- 
fedilmiş olduğu ve fakat kanunun meriyetinden
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1 itibaren iki sene müddetle maaşlı memur olarak 
istihdam edilemiyecekleri bildirilmektedir, 

i îş düşünüldü hakkmdaki kanun hükümleri 
vekâletin yazısnıda tasrih kılındığından encü- 

; mence yapılacak muamele olmadığına karar ve- 
j rildi.
i  Karar No. Karar tarihi

2974
'3128

Muştala Utku. 
Maliye eski ikinci 
daive tşıhsildan. 
Surut'.

1964 26 - VI - 1940

Vazifeye tayın edil
mediğinden ve açık 
ınaa.<jınHi verilmedi
ğinden şikâyet.

5224
Y599

1433
l ö d o T j

1

1185 I 
1243"

Dursun Adabağlı.
7 nci kor eski muha
sebecisi.
Diyarbakır.

Vekâlet emrine ka- 
nun.suz olarak alın
dığından şikâyet.

Verilen arzuhalde : hakkmdaki takibatı kanu
niye sonunda kısmen beraet ve kısmen af kanu
nundan istifade verilmek suretile kurtulmuş 
olmasına rağmen yeni vazifeye tayin edilmemesi 
ve açık maaşının verilmemesinden şikâyet edil
mektedir.

Yapılan tedkikatta mumaileyhin iddiası vakti- 
le Devlet şûrasından reddedilmiş olduğundan 
Meclisi Alinin 803 sayılı kararına tevfikan isti
dası hakkında tayini muameleye mahal olmadığı
na dair 487 sayı altında 30 - VI - 1939 tarihinde 
karar verilmiş olduğu anlaşılmakla başka karar 
ittihazına mahal olmadığına ve istidanın hıfzına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1965 26 - VI - 1940

Verilen arzuhalde : Her ne kadar evvelce va
ki müracaatı üzerine Encümence 1063 sayı altın
da 17 - V - 1937 tarihli karar verilmiş ise de Ma
liye vekâletince kanunsuz olarak vekâlet emrine 
alınmasına dair tatbik edilen muamelede isabet 
olmadığından şikâyet olunmaktadır.

Maliye vekâletinin cevabında : Volsuz ahvali 
dolayısile âmme hizmetinin nefini ve selâmeti ih
lâl eden bir memuru vekâlet emrine almak sure
tile kadrodan uzaklaştırmak o memuru tayin 
eden makamın salâhiyeti cümlesinden olduğun
dan ve 1777 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde 
bahsedilen mülâhazayı müeyyid bulunduğundan 
görülen lüzuma mebni müstedi vekâlet emrine 
alınmış ve bu muamele de kanuna uygun olarak 
yapılmış olduğundan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedi vekâlet emrine alın
mak hususunda Maliye vekâletinin denneyan ey-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

4392
4628

Sadi Ağar.
İktısad vekâleti sı

naî mülkiyet ıııüdüi'ii. 
Ankara.

Kıdem haklan na
zara alınmadığından 
şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

lediği müslcnidata ve tatbik eylediği nuıameleye 
kanaat getirmediği surette kazaî mercilere müra
caat edilmesi icab edeceğinin fillıal Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1966 26 - VI -1940

406
428'

Ahmed Eryıldırım. 
Ortaköy nahiye mü
dürü.
Mecidözü.

sı.

Verilen arzuhalde : Hariciye ve birinci ikin
ci sınıf koihsülosluklarda bulunmuş baremde bu 
vazifelerin karşılığı 45 - 55 lira iken 40 lira ma
aşla Jktisad vekâleti müfetti.ş muavinliğine ve 
ondan sonra 45 lira maaşla da evrak müdürlü
ğüne ve ondan sonra İstanbul ticaret ve sanayi 
müzesi müdürlüğüne ve nihayet Sanayi umum 
müdürlüğü muamelât müdürlüğüne ve halen de 
Sınaî mülkiyet müdürlüğüne naklen tayin kılın
mış ve bunların maaşları 55 lira bulunmuş iken 
kıdem hakları nazara alınmayarak bu maa.ş ken
disine verilmemiş ve ancak Devlet şûrasında aç
tığı dava da reddedilmiş olduğundan mevcud ve 
sarih kanun hükümleri dairesinde hakkının ve
rilmesi istenmektedir.

İktısad vekâletinin cevabuıda : Cereyanı hal 
izah edildikten sonra Devlet şûrası kararı karşı
sında vekâletçe bir muamele ifasına imkân olma
dığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarı mucibince Devlet şûrasınca tedkik ve kara
ra bağlanan hâdiselerin Encümence tekrar tedki- 
ki ve müttehaz kararların tadili caiz olmadığın
dan dilek hakkında tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1967 26 - VI -1940

Hayvan yevmiyesile 
harcırahının verilme-

Müstedi : 1934 senesinde Çorum hapisanesin- 
den firar eden Haydaroğulları ve arkadaşlarının 
takibine memur edildiğinden ve bu işi vilâyet 
mıntakası haricinde gördüğünden hayvan yev
miyesile harcırahının verilmesini istemektedir. 

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda : 
Mumaileyhin jandarma müfrezesile takibde 

gezmiş olduğundan kendisine harcırah verilme
sine kanunî imkân bulunmadığı bildirilmektedir.
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i  îş düşünüldü ;
Harcırah almakta kendini haklı telâkki ettiği 

surette Kazaî mercilere müracaat etmesi icab eden 
, müstedinin dileği hakkında tayini muameleye im- 
; kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

274
287

570
597

171 I
180 ;

I
85 i  

89 '

^Fnlımud Saltı. 
Süleymanoğlu.
Pazar mahallesinde 
Bingölün Kadımad-

Çii't(jilik yapmak ü- 
zere arazi verilmesi.

]'ak köyü 
r inden. 
İsparta.

göçmenle-

Saffet Aktaş. 
Muradiye mahallesi 
Dergâh sokağı 21 nu
marada eczacı. 
Beşiktaş - İstanbul

Tekaüd kanununun 
43 neü maddesine gö
re tekaüd edildiğin
den şikâyet.

1968 26 - VI - 1940

Arzuhalde : İstiklâl mahkemesi kararile Ispar- 
taya getirildiğinden ve 1927 senesinde affedil
miş ise de iskân kanunu mucibince memleketine 
dönmesine müsaade edilmediğinden dolayı çift
çilik yapmak üzere arazi verilmesini istemektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında :
Müstediye ev yeri ve toprak verilmesi suretile 

iskân ve terfihinin teğmini İsparta vilâyetine ya
zıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Ev yeri ve toprak verilmesi hakkında vilâyete 

emir verilmiş olmak suretile dileğin isafı cihetine 
gidildiği anlaşılmakla yapılacak muamele olma
dığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1969 26 - VI - 1940

Verilen arzuhalde : Galatasaray lisesi ecza
cılığının verdiği yorgunluk sebebile vazifeden mü- 
tevellid malûl kaldığından ve emrazı akliye ve 
asabiye hastanesinden aldığı rapor d a ire s in d e  
tekaüd kanununun 42 nci maddesi mucibince te
kaüdü yapılması icab ederken 43 ncü m addesine  
tevfikan tekaüd edilmiş bulunduğundan şikâyet 
etmekte ve muamelenin tashihini istemektedir .

Sıhhat vekâletinin cevabında : Bahsedilen ra
porlarda malûliyetin vazifeden mütevellid bulun
duğuna dair bir kayid olmadığı gibi bir lise eczacı
sının vazifeden mütevellid malûliyeti şayanı ka
bul olmadığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedi tatbik edilen m uam e
leye kani olmadığı surette Devlet şûrasına müra
caat etmesi iktiza edeceğinden encümence y a p ıla 
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1970 26 - VI -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
o to duklan yer

564 j  Hamza Çalı. 
İbrahimoğlu.
Yılmaz: mahallesinde 
Kohtif şirketinde am
bar bekçisi. 
Lüleburgaz.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

tskân edilmediğinden ! Verilen arzuhalde : Balkan harbinde Sırbıs-
591 şikâyet tandan gelmiş ve Umumî harbe ve İstiklâl harbi

ne iştirak eylemiş ve iskânı için müracaat eyle
diği halde isaf edilmemiş olduğundan şikâyet et- 

I  mektedir,
I Sıhhat vekâletinin cevabında : Balkan harbi- 
j ni müteakib hicret eden müstedinin iskân hak- 
i kının mahfuz bulunması için 885 sayılı iskân 
i kanununun 12 nei maddesine tevfikan bu kanu- 
j nun neşri tarihi olan 1 temmuz 1926 tarihinden 
j 1 temmuz 1927 tarihine kadar müracaatla iskân 
[ dileğinde bulunması lâzımgeleceğinden halbuki 
! müstedinin bu müddet içinde müracaati mesbuk 
I olmadığından müstedinin bilfiil çiftçi olmadığın- 
j dan 25İ0 sayılı kanundan istifade etmesine im- 
! kân bulunmadığından bahsedilmektedir.
! îş düşünüldü : Tatbik edilen muameleye kaaai 
' olmadığı surette İdarî kaza yoluna müracaat ede- 
I bileceğinden Encümence yapılacak muamele olma- 
I  (lığına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

1588
İ6 6 ^

Sakib Varolsun. 
Yahyaoğlu.
Akmeşe nahiye mer
kezinde.
Kocaeli,

Borçlanma suretile 
verilen arazi bedeli
nin affi.

1678
1757"

Mustafa Nafiz Con. 
Dördüncü vaJîifhan 
4-28  numarada, 
ktanbul.

Kr olarak istihdam 
edildiğinden, şikâyet.

1931 26- V I -1940

Verilen arzuhalde : Bulgaristandan yurdumu
za iltica ettiğini 1936 yılında kendisine verilen 
arazinin kuvvei inbaitiyeden mahrum olması se- 
bebile taayyüşlerini dahi güçlükle teğmin etme
sine binaen verilen arazi bedelinin tamamen af
fedilmesi haldiinda 28 - IV - 1939 tarihinde tak
dim ettiği istidaya henüz cevab alamadığından 
bahsile maruzat ve temenniyatını tekrarla naza
ra alınmasını istemektedir.

îcabı düşünüldü : Tahakkuk etmiş olan bir 
borcun affi hususî kanunlarla mümkün olub di
lek hakkında bu bakımdan bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1972 26- V I -1940

Ihtij^at zabiti olmak için mektebde iken di
vanı harbçe mahkûm edildiğinden ve bu suretle 
mektebden çıkarıldığından ve bu defa manevra 
sebcbile davet edilmiş ise de çavuş olarak istih
dam edilmeyib er olarak istihdam kılındığından
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1069
1120

278
‘2 9 r j

207 I
“2İ9~!

ö. Nail Yurdsev. ı Müddeiumumi, sulh 
Elazığlı Osmanğolu. : hâkimi ve başkâtibi
Eski dava vekili. 
Milâ«.

4316
4549

hakkında cürüm tas
ni ettiklerinden şi
kâyet.

Şaban.
Lâmartin caddesi Bü
rün apartmanında. 
Taksim - İstanbul.

Soy adı muamelesi 
hakkında.

şikâyet etmekte ve kaydinin tashihini istemekte
dir.

îş düşünüldü : 3410 sayılı kanuna tevfikan bu 
dilek hakkında Askerî temyiz mahkemesine mü
racaat icab edeceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1973 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde : Müddeiumumi ve sulh 
hâkimi ve başkâtibin hakkında cürüm tasni ettik
lerinden ve bigayrihakkin mahkûm edildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin vekil sıfatile tahsil ettiği bir pa

ranın mühim bir kısmını zimmetine geçirmekten 
suçlu olarak bir sene müddetle hapse mahkûmi
yetine dair verilen kararın katğiyet kesbeyledi- 
ğinden bahsedilmektedir.

İş düşünüldü : Cereyanı hale göre encümen
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1974 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde : Soy admm tescili için va
ki müracaatlerine rağmen Hafik kazasında işini 
ikmale muvaffak olamadığmdan ve bu suretle soy 
adsız kaldığından ve Yüksek Meclise vaki müra- 
caatine cevab alamadığından bahsedilmektedir.

Yapılan tahkikat sonunda
Şabanın vaki müracaati üzerine (Uygun) soy 

adının Hafik kazası nüfus siciline kaydedilmiş ve 
nüfus cüzdanına da kaydedilmek üzere evrakının
15 - V II - 1938 tarihinde 2786 numara ile Beyoğ
lu nüfus memurluğuna gönderilmiş olduğu anla- 
şılmıştıp.

İş düşünüldü : Dileği yapılmış olduğuna göre 
tayini muameleye anahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1975 26 - VI -1940



- 1 1 -

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

I oturdukları ;̂ er 
Süleyman Bostancı 
v’̂e ar.
Aktaş mahallesi.

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Nahiye belediye rei
sinin fedakârlığından 
dolayı vazifesine ia-

Afyon Karahisar - Çayl desi.

4308
^ 4 1

Hüseyin Aslan ve 
ar.
Behçetiye köyü 
yeti ihtiyariyesi 
mına.
Bilecik - Süğüd.

he-
na~

1674
1753̂

i  Ahmed Erden.
I Gümrük muayene me-
1

I muru 1695 numaralı 
Edirne.

3656 sayılı kanuna 
bir madde ilâve edil
mesi.

Tasarruf haklarına 
müdahale edildiğin
den şikâyet.

Verilen arzuhalde : Nahiye belediye reisleri - 
nin zimmete para geçirmek maddesinden dolayı 

mahkûm edilmiş ve işten el çektirilmiş ise de hiz
met ve fedakârlığından nahiye halkının memnun 
kalması sebebile vazifesine iade ettirilmesi isten
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Mahkemece yüz lira ağır para cezasına mah

kûm edilen ve cezası tecil edilen belediye reisi
nin görülen lüzıım üzerine işten el çektirildiği 
bildirilmektedir, 

tcabı düşünüldü :
Mahkûm edilmiş olan belediye reisinin işten 

menedilmesi hakkında tatbik edilen muamele üze
rine icabeden kanunî yollara bizzat müracaat ede
bileceğinden bu muamelelerden halkın talebile fe- 
rağbet edilmesi mümkün olamayacağından dilek 
hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1976 26 - VI - 1940

Verilen arzuhalde : Köyün tasarruf haklarına 
müdahale edildiğinden ve bu yüzden fevkalâde 
müşkül vaziyette kaldıklarından mağduriyetten 
kurtarılmalarını istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Hudud ihtilâ
fı dolayısile mahkemeye müracaat ettiklerinden 

ve neticede davayı kazandıklarından ve halen şi
kâyetçi bulunmadıklarından bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Şikâyet mezzuu ortadan kalk
mış olduğuna göre tayini muameleye mahal kal
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1977 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde: Umumî harbde görülen lü
zum üzerine idadi tahsilini ikmal etmeden talim
gaha sevkedilerek ihtiyat zabiti olduğunu ve ter
histe hayatını kazanmak mecburiyetinde kaldı
ğından tahsiline devam imkânını bulamadığın
dan bahsile memuriyet hayatında yüksek derece 
alabilmesini teğminen yüksek tahsilini ikmal ede
meyenler hakkında olduğu gibi harb sebebile ida
di tahsilini ikmal edemiynler hakkında da 3656
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sayılı kanuna bir madde eklenerek bu vaziyette 
olanların hukuklarının muhafazasını ve mağdu
riyetlerine son verihnesini ve kanuna bir madde 
eklenmesine imkân görülmediği takdirde vekâlet
ler nezdinde teşebbüste bulunarak tahsillerini va
tan uğrunda feda edenlerin hiç olmazsa tercih 
hakkı bahşedihnesinin teğminini istemektedir.

İcabı düşünüldü: 3656 sayılı kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki dilek üzerine tedkikat 
icrası ve karar itasına imkân olmadığından tayi
ni muameleye mahal görülemediğine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1675
17M

Yusuf Kuruali. 
Akyazı nahiyesinin 

Yahyalı mahallesi Ci- 
vidler köyünden. 
Adapazan.

1978 26 - V I -1040

Tapulu arazisine va
ki müdahalenin meni.

Tapulu arazisine vaki müdahalenin meni için 
nahiyeıün mülga sulh mahkemesinde hasmı aley
hine açtığı dava sonunda lehine sadır olan ve 
katğiyet kesbeden ilâma rağmen ihtiyar heyeti
nin ilmühaberlerile bu gayrimenkulü ahara satan 
mahkûmualeyhin müşterisile kendi arasında Ada
pazarı mahkemesinde tahaddüs eden dava sonun
da aleyhinde sadır olub katğiyet kesbetmiş olan 
ilâmın haksızlığından şikâyet etmektedir.

İcabı düşünüldü : Lehindeki ilâma rağmen 
bilâhare aleyhinde katği bir ilâmın sadır olması 
adlî ve kazaî bir meseleden ibaret olmasına ve 
bir ilâmın tadili kanunen gayricaiz bulunmasına 
mebni dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1682
T ^ T

i
I

Ömer Ersoy. ' tekaüdiük hakkının
Ayvacık kazası hu- j tanınması, 
susî muhasebesinde ! 
tahsildar. |
Çanakkale. j

1979 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde : Mâliyeden maaşlı olarak
22 sene üç ay, 14 gün hizmet ettikten sonra 2871 
sayılı kanunun 14 ncü maddesi mucibince husu
sî muhasebeye devredilen tahsildarlardan oldu
ğundan ve mezkûr kanun mucibi tekaüd edil
mesini taleb ettiği halde Maliye vekâletince 
2996 numaralı kanunun muvakkat üçüncü mad
desinin kendisine tatbikine imkân olmadığından 
bahsile tekaüd edilmediğinden ve fakat kendi 
arzusile maaşlı Maliye memurluğundan ücretli 
hususî muhasebe tahsildarlığına geçmiş olmayıb 
2871 sayılı kanun hükmüne tevfikan bu idare-
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1832
T92T

Mahir Esen.
Kurtuluş mahallesi 
Aynalı çeşme S. 10 nu-, mini, 
marada Mudurnu es- { 
ki malmüdürü. |
Ankara. ı

Gösterdiği sebeblere 
mebni hakkının teğ-

2032 i 
2132" I

1683 I
l l W

Fikri Bakırcıoğlu. 
Trakya umumî mü
fettişliği köy büro
su şefi.

Trakya umumî mü
fettişliği evrak mü
dürlüğüne tayin edil
mesi.

Edirne.

İÜ

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ye geçerek orada da ücretle çalışmağa mecbur 
kaldığından bahsile tekaüdiük hakkının tanın
masının tahtı karara alınmasını istemektedir.

İcabı düşünüldü : Hakkında tatbik edilen 
muameleye kani olmadığına göre Devlet şûra
sına müracaatta bulunması iktiza etmekle En
cümence dilek üzerine bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1980 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde : Hakkındaki isnadlar yü
zünden Maliye vekâletince memuriyetine niha
yet verilmiş ve Devlet şûrasınca da adalete maz- 
har edilememiş olduğundan evvelce verdiği is
tidaya ek olarak bu defa verdiği istidada göste
rilen sebeblere mebni hakkının teğminini iste
mektedir.

Bittedkik müstedi hakkında : Yüksek Mec
lisin 803 sayılı kararından bahsile 500 sayı altın
da 22 - XI - 1939 tarihinde karar verildiği gibi 
ayni dileği tekrarladığından 1205 sayı altında
4 - IV - 1940 tarihinde de ikinci bir karar veril
miş olduğu görülmekle işbu istidasının bu defa 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1981 26 - VI -1940

Verilen arzuhalde: Trakya umumî müfettişli
ği köy bürosu şefi olarak 150 lira ücretle müs
tahdem iken 3656 sayılı kanun hükmüne tevfikan 
dereceye intibakında (50) lira aslî maaşa teka
bül eden (170) lira ücrete istihkak kesbettiğinin 
tahakkuk etmiş olduğundan ve bu itibarla ma
aşı aslisi (50) lira olan müfettişlik evrak müdür
lüğüne tayininin müfettişlikçe Dahiliye vekâle
tine inha edildiği halde vekâletçe mezkûr me
muriyete 1700 sayıh Dahiliye vekâleti teşkilât 
kanununun 3 ncü maddesi mucibince hukuk ve 
mülkiye mezunlarının tayin edilebileceği baha- 
nesile haksızlığa uğratıldığından, ve kendisinin
1700 numaralı kanunun neşrinden on sene ev
vel dahiliye mesleğine intisab etmiş olub hakkın
da tatbik edilen muamelenin haksız ve adaletsiz
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Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4018 1 llasan öztürk ve Ha- Arazi tahriri i(̂ ın 
”423^' lil Varlı Çamalm ve | köylerine gelen Hey- :

I Eldürtü köyleri m uh-, etin yaptığı kanun- '
tarlan.
Ünye.

snz ve usulsüz )uu- 
anıelelerden şikâyet.

olduğundan dolayı 3656 sayılı kanunun muvak
kat beşinci ve 14 ncü maddelerile 25 nci madde
sinin son fıkrasile tearuz eden 1700 numaralı 
kanunun 3 ncü maddesinin tefsir edilmesini ve 
3656 sayılı kanunun muvakkat beşinci maddesile 
yüksek tahsili olmayan memurlara tanınan hak
kın vekâletin muamelesile kabili telif olmadığın
dan ve yüksek tahsili olmayan iki arkadaşının 
1700 sayılı kanunun neşrinden sonra birinci ve 
ikinci umumî müfettişlikler evrak müdürlükle
rinde istihdam edildiklerinden bu memuriyete 
tayini hususuna karar verilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü: 1700 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki talebinin encüme
nin vazife ve salâhiyeti haricinde bir taleb ol- 
masma binaen reddine ve evrak müdürlüğüne ta
yini hususundaki talebin reddedilmesi salahiyetli 
idare makammın cümlei salâhiyetinden bulunma
sına ve buna kanaat edilmediği surette hâdisenin 
ancak idari bir dava mevzuu olabileceğine binaen 
İdarî kaza merciine müracaatta muhtar olmak 
üzere bu husus hakkında da karar itasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1982 26- V I -1940

Arazi tahriri için köylerine gelen heyetin yap
tığı ve tatbik ettiği muamele serapa kanuna ve 
adalete mulıalif olduğu gibi hazırlanan evrakı köy 
ihtiyar heyetinin imzalamaması üzerine jandar
ma vasıtasile imzaya mecbur edildikleri ve mev
simin kış olması sebebile Devlet şûrasına müra
caat edilememiş ise de yurdlarından hicrete mec
bur kalacaklarına dair vaki müracaatlarma vilâ
yetin havalesile kaymakamlıkça bir muamele ya
pamadığından şikâyet edikn'Cktedir. Maliye ve
kâletinin cevabında : Ordu valiliğince mahalline 
hususî muhasebe ve ziraat müdürleri gönderilerek 
tedkikat yaptırılmış neticede defterlerin cebren 
imza ettirilmesi iddiası gayri varid olduğu gibi 
vergiye esasen mukayyed olmayan bir çok arazi
nin bu defa da kaydedilmesini arzu eden köylü
nün bunda muvaffak olamadıklarından bu şikâ
yete tasaddi edildiği ve her tarlanın bakılarak ge-
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3248
3418

Ahıned Ças^^atay. 
Rafrada Komisyon
cu Fahri Otao ııez- 
dirule. 
lîafra.

Nüfus işi hakkında.

zilerek vergilerinin usulen tesbit olunduğu ve 
köylünün vaki itirazları usulen idare heyetince 
tedkik edilmiş ve muktazi kararların ittihaz edil
miş bulunduğu defterlerin kasabada yazılması ka
nuna aykırı görülerek komisyon reisi ve azalan- 
nm mahkemece otuz lira cezaya mahkûm edildi
ği ve fakat bu vazifenin kasabada yapılması tah
rife delâlet etmeyib yine Sıhhat ve vukufu tazam- 
mun eylediği ve 15 - 20 misli vergi tarhedildiği 
hakkmdaki iddia doğru olmayıb Çamalanm eski
den 576 iken bu defa 899, Eldüteri köyünün ev
velce 260 iken bu defa 600 lira yazıldığı ve bun
lar da bazı arazilerin evvelce tahrir harici kal
mış bulunduğundan ileri geldiği bildirilmekte
dir.

tşin icabı düşünüldü :
Yeni arazi tahriri münasebetile haksızlığa ma

ruz kalanların usulen idare heyetlerine ve bilâha
re bunların da kararlarına kani olmadıkları su
rette Devlet şûrasına müracaat eylemeleri kanun 
iktizasmdan bulunmasına binaen binnetice sırf 
kazaî bir mahiyet alan iddia üzerinde encümen
ce tedkikat icrasile karar itasma kanunen imkân 
olmadığından dileğin bu bakımdan reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1983 26 - VI - 1940

16 - VI - 1934 de Doğanoğlu Cafer Çağata- 
ym nüfusa kayid için Beykoz kaymakamlığına 
vaki müracaatinden sonra 23 parçadan mürekkeb 
evrakının 60 dan fazla mevkie havale edilmesile 
halâ kaydinin yapılamamasından şikâyet etmek^ 
tedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda Caferin 
Karasu kazası nüfus idaresine tescil edildiği bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : Dileğin yerine getirilmiş oldu
ğu bildirilmekle yapılacak muamele kalmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1984 26 - VI -1940
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Süleyman Adak ve 
arkadaşları.
Turhal nahiyesinin 
Çaylı köyü muhtarı 
Tok»/i.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tapt'.’̂ ı arazilerinin 
ellerinden alınarak 
otlakiyoden mahrum 
bırakıldıklarından 
şikAy*:t

Receb Yaşar. 
Türkmen mahalle
sinde.
Kuşadası - îzmir. 
Kadıoğlu.

Gayrimübadillere ta
nınan haklardan is
tifade ettirilmesi için 
kanunen muayyen 
müddette müracaat 
mecburiyetinden is
tisna edilmesi.

Arzuhalde : Ellörindeki tapulu arazileri gû
ya esasen Kürdlerden metruk imiş gibi alınıb 
üzerine inekhane inşa edildiğinin ve otlakiye- 
den mahrum bırakıldıklarından şikâyet edilmek
tedir.

Maliye vekâletinin cevabında : 1934 de te
sis olunan inekhanenin işgal ettiği arazinin garbî 
Anadoluya nakledilen Kürdlerden metruk oldu
ğu ve istida sahihleri namına kayidli araziye te
cavüz vaki olmadığı ve bir kısım arazinin köy
lü tarafından haricen ve adi senedle kürdlerden 
satın alınması kanunen bir mülkiyet hakkı teğ- 
min etmiyeceğinden bunlara kıymet verilmediği 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Hâdise ayni münazaalı gayri- 
menkule vaki müdahale ile bu gayrimenkullerin 
mülkiyete aid bir ihtilâf mevzuundan ibaret ol
masına mebni alâkadarların aid olduğu mahke
melere müracaat etmeleri iktiza edeceğinden en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1985 26- V I -1940

Verilen arzuhalde : Lozan ahidnamesi proto
kolü mucibince gayrimübadillere tanınan hak
lardan istifade ettirilmesi için kanunen muay
yen müddet zarfında müracaat mecburiyetin
den vareste tutulmasını ve bulunduğu kazada bu 
işleri bilen kimseler olmadığından mazur telâk
ki edilmesini ve bu sebeble mazur telâkki edi
lerek istisnaî muamele yapılmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Yunanistan- 
da terkettiği emvale kıymet takdirini taleb et
miş ve yapılan tedkikat neticesinde mumaileyhin 
gaürimübadillik hakkı mülga muhtelit mübade
le komisyonunun 520 sicil ve 8519 komisyon dos- 
yasile kabul edilmiş ise de Yunanistanda bı
raktığını iddia ettiği emvaline kıymet takdiri 
için muayyen müddet zarfında gayrimübadiller 
komisyonuna müracaat etmemiş ve evrakı tasar- 
rufiyesini vermediğinden istihkak tesbitine im
kân bulunmadığı 24 - II - 1939 tarihinde ken
disine bildirilmiş ve cari muameleye nazaran
11 - X  - 1934 tarih ve 2/1409 numaralı Heyeti
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t Vekile kararile tayin ölunan müracaat müd-^

3086
3248

1991
2105

Yakub Çınar. 
Çoraplıoğlu. 
Piraziz nahiyesi 
renköyünden. 
Giresun.

E-

Dehar.
îlyasoğlu.
Adapazarı.

Emvali metrukeden 
arazi verilmesi.

deti zarfında takdiri kıymet komisyonuna müra
caat etmemiş olduğundan müracaatının kabul 
ve isafına imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kanun ve usul dairesinde 
hareket etmediğini kabul eden ve mazur telâkki 
edilmesini isteyen müstedi hakkında kanuna 
muhalif bir muamele yapılmadığından dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1986 26-V I-1940

Adapazar kaymaka- 
mmm hareketlerin
den şikâyet.

Arzuhalde: Emlâk ve arazisi olmadığından 
sefaletten kurtarılması için kendisine emvali met
rukeden arazi verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında;
Araziye muhtaç olduğu tahakkuk ettiği tak

dirde tevzii arazi talimatnamesi mucibince dile
ğinin yerine getirilmesi hususu Giresun vilâ
yeti deftedarlığma yazıldığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Dileğini vilâyette takib etmek 
üzere encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1987 26-V I-1940

Arzuhalde: îstanbuldan aldığı kiremidleri 
nakletmek üzere iken Adapazarı kaymakanu 
İhsan Kılıç tarafmdan döğüldüğünden ve dişi
nin kırıldığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Suç isnadın
dan ve ruhsatsız imal edilen kiremidlerin 
saderesinden muğber olan müstedinin müddei
umumiliğe vaki müracaatında ileri sürdüğü darb 
ve tahkir fili sabit olmadığı bildirilmektedir.

 ̂ îş düşünüldü: Bahsedilen hâdise bir dava 
mevzuu olmak itibarile salâhiyettar adlî ve ka- 

zaî makamlarda takib edilebileceğinden encü
mence yapılacak bir muamele olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1988 26-VI-1940
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Bekir Oktay, oğlu 
Mustafa Oktay ve 
iKskieiüğlu Ali Oh- 
ıııan. tğdeköy ahali
sinden.
Eıned.

^ r z u h a l  h u l â s a s ı

! ödemeye imkân bu-(
i  lamadıkları âşar- 

borçlarınm affedil
mesi.

5090
T445

Süleyman Demirci. 
Eyiboğlu.
Şavşatm Tepeköy kö
yünden.
Digor nahiyesinin 
Zihni köyünde.
Kars.

Arazi ve ev 
rihnesi.

4439 Hüsnü özberk ve ar. 
Yar Ahmed mahal
lesinden.
Tokad.

Encümen karan ye ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde: bir türlü ödeyemedikleri 
ve ödemelerine imkân bulamadıkları a^ar borcu
larından affedilmeleri için sabırsızlıkla atıfet bek
lediklerinden bahsetmektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Âijar borçlarından bir mikdarını ödeyib baki

yesini ödemiyen müstedilerin emvali satılarak 
Hazine ile alâkaları kesilmiş olduğu ve Ziraat 
bankasnıa olan borçlarından dolayı af istedikle
rine göre işin oradan tahkiki lâzım geleceği bildi
rilmiştir.

Keyfiyet Ticaret vekâletinden son olarak alı
nan cevabta :

Müstedilerin Ziraat bankası Kütahya şubesift- 
den istikraz eyledikleri paralardan bir mikdannı 
ödemiş ve lıakiyesinin de 2814 sayılı kanundan 
istifade edeı*(‘k taksitlendirilmesi hususuna borç- 

I lular yanaşmamış ve bu borcun aş4ir borçlarından 
tevellüd ettiğine dair bir kayde tesadüf edilemedi- 

I ğinden bahsedilmektedir.
! İş düşünüldü:
! Hükümet alacaklarının affi hususu kanunla 
i mümkün olabileceğine ve böyle bir kanunun vazı
■ hakkındaki dilekler üzerine Encümence tayini 

muameleye mahal olmadığına karar verildi.
' Karar No. Karar tarihi

1989 26 - VI -1940

veri ve- Istidada: Arazisi verimsiz ve ailesi çok oldu
ğundan Diğor nahiyesinin Zilun köyüne gitti
ğinden arazi ve ev yeri verilmesini istemektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında: Muhacir ve 
mülteci olmayan müstediye yardım yapılamamış 
ise de oturduğu Digor nahiyesinde nüfus nisbe- 
tinde toprak ve ev yeri verildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü; Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1990 26- V I -1940

Taksitle Haainçden 
satın aldıkları gayri- 
menkullerden müte- 
vellid bakiye borç
lan  hakkında.

Verilen arzuhalde: Taksitle Hâzineden satın 
aldıkları gayrimenkullerden kalan bakiye borçla
rı için Hâzinece j^apılan takibat tamamen kanu
na aykırı olarak yapılmış ve bir takım yolsuz
luklar da meydana getirilmiş olduğundan şikâyet
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edilmektedir.
Maliye vekâletinin cevabında: Borcunun mik- 

darlan l)ildirildiği pibi müstedilerin takibden ev
vel kanunî yollarla bütün mallarını ve hakları
nı ailelerine ve (gocuklarına dt'vretmiş olmak iti- 
barile borçlarına menşe olan gayrimenkullerine 
müracaat zarureti hâsıl olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Zamanında ödenmeyen taksit 
borçlarından dolayı tahsili emval kanununa tev
fikan başlayan takibatın esasına ve şekli tatbikı- 
na mütedair borçluların sebkedecek itirazları usu
len kazaî mercilerce halledilebileceğinin encümen
ce bu husus hakkında bir karar ittihazına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

826
875

524
“s e r '

1626
İ7 Î5 İ

2235 I

Salih Uslu.
Millî Müdafaa ve
kâleti ayniyat teftiş 
dairesi birinci şube 
hesab memuru. 
Ankara.

1991 26- V I -1940

1455 sayılı kanuna 
göre mülkiyede ge
çen hizmetinin aske
rî memurluğundaki 
sınıf derecesinin tes- 
bitinde nazara alın
madığından şikâyet.

Verilen arzuhadle: 1455 sayılı kanunun be
şinci maddesinde mülkiye memurluğundan askerî 
memurluğa geçenlerin askerî memurluktaki sınıf 
derecelerinin tayininde mülkiyedeki hizmet müd
detleri esas tutulacağı yazılı bulunduğu halde bu 
hakkından istifade için Millî Müdafaa vekâleti
nin zat işleri son tedkik mercii encümenine yap
tığı müracaat, maddei kanuniyenin tefsir edil
mek üzere Büyük Millet Meclisine sevkolunduğu 
eevabile reddedildiğinden ve talebinin 786 sayılı 
tefsirle esasen izah edilmiş bulunduğundan hak
kının muhafazası zımhuıda karar ittihaz buyurul- 
masını istemektedir^ ^

Mütaleası alınmak üzere de arzuhal, Millî Mü
dafaa encümenine irsal kılınmış ve alınan cevab- 
ta: bahsi geçen kanunun beşinci maddeî^inin tev
sikine ve muvakkat hıadde eklenmcsîhc dair Hü
kümetin teklifinin Tîncümence müzakere edilerek 
hazırlanan lâyihanın Bütçe encümenine sevkedil- 
diği bildirilmektedir.

Keyfiyet bir kerede Millî i\Iüdafaa vekâle
tinden sorularak alınan eevabta: müstedinin Dev
let hizmetinde geçirdiği müddetlerin 3128 sayılı 
kanun hükümlerine tevfikan kıdemine eklendiği 
işar kılmmı.ştır.

İcabı düşünüldü:
28 - V - 1935 tarihinde Büyüle Millet Meclisi 

Yüksek riyasetine takdim edilib I^ncümenimize
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E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

havale buyuralan bu arzuhal hakkında Millî Mü
dafaa encümeninden alınan mütaleanamede; ihzar 
edilen kanun lâyihasının hazırlanıb Büt^e encü
menine takdim olunduğu işar kılınmi!? olunmakla 
lâyihanın kanuniyet kesbetmeşine intizaran istida 
hıfzolunmuş ve 3410 sayılı kanunun neşrinden 
sonra da tedkik merciine sevkedilmediği anlaşıl
mıştır. Son vaziyetinin tesljiti zımnında tekrar 
Millî Müdafaa vekâletinden vaki istilâma alınan 
cevabta: müstedinin sebkeden altı sene üç ay on 
üç gün hizmetinden, 3128 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasına tevfikan istifade edile
rek altıncı sınıf hesab memurluğuna terfi etti
rilmiş bulunduğu işar kılınmakta ise de hâdise
nin halli hakkında Arzuhal encümeninin salâ
hiyeti 3410 sayılı kanunla refedilmiş bulunduğun
dan muamelesi tekemmül ettirilmek üzere muhte
lif mercilerde tedkik vesilesile Askerî temyiz 
mahlcemesine tevdi edilememiş olan bu istidanın 
evrakı müteferriasile birlikte 3410 No. lı kanu
nun muvakkat birinci maddesi hükmüne tevfi
kan kanunî karara bağlanmak üzere Askerî tem
yiz mahkemesine tevdiine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1992 26- V I -1940

Ar. E. Reisi 
Giresnn 

î. Sökmen

M. M. 
O r d u  
H. Şarlan

Kâtib
Balıkesir 

Feyzi Sözener
Balıkesir 
H. Karan

Gazianteb 
M. Şahin

O r d u
Dr, Vehbi Demir

Samsun 
N. Fırat

Tokad 
M. Develi

T, B. M. M, Maihaam
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2020 I M. Şerfi Suar.
! Suriye mültecileriıı- 
! den. Malûl.
I Darende.

Verilen nıaHarm ge
ri alındığından şikâ
yet.

1647
1726

Şiikrü Sayan.
Gazi terbiye enstitü
sü riyaziye öğr.etme- 
ni.
Ankara.

Terfi ettirilmediğin- 
den şikâyet.

. İstiklâl harbinde fedakârlığı mesbuk oldu
ğundan ve mülteci sıfatile bir ev ve bir »dükkân 
verilmiş ise de bilâhare bunlar alınarak yerine 
yalnız bir ev verilmiş olmasından şikâyet etmek
tedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında;
Verilen büyük bir evin istirdadı ile haline 

münasib bir mesken tahsis kılındığından ve sa
nat ve ticaretle meşgul olmadığı için dükkân 
verilmediğinden bahsedilmektedir.

Celbedilen îskân umum müdür muavini Muh
lis Sezerin ifadesine göre, tahsis muamelesi te
kemmül etmeden fazla verilen şeylerin istirda
dına kanunen salâhiyetleri olduğundan bahset
miştir.

îş  düşünüldü: îskân umum müdürlüğünce 
tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği suret
te kazaî mercie müracaat edilmesi icab edece
ğinden encümence hâdise hakkında karar ittiha
zına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1993 3 -V I I -1940

Eârk senedenberi muallimlik meslekinde ve 
bir çok nazariyeler üzerinde çalıştığından ve 
meslekte hizmet görerek bir çok kitablar telif et
tiğinden ve darülfünunda, Yüksek muallim mek
tebinde, Güzel sanatlar akademisinde, Tüksek 
mühendis mektebinde çalıştığından ve baremdeki 
müsaid hükümlere rağmen sekiz senedenberi ayni 
maaşı aldığından Maarif vekâletine vaki müra
caatına; kadroda 90 liradan fazla maaş bulun
madığı için terfiine imkân olmadığı şeklinde ce-
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1473
TöiÖ

5278
'5656

1044
'1094

Filo Andiryaso. 
Sakızağacında 29 nu
maralı klişe apartı- 
manında.
Beyoğlu - İstanbul

Türk tabiiyetine ka
bulü.

İsmail Hakkı Çalde- 
mir Çinili çeşme kar
şısında 82 No. İl dük
kânda. müskirat ba
yii Remzi Çaldemir, 
elile.
Kütahya.

Memuriyete tayini.

vab verildiğinden bahsile şikâyet etmektedir.
îşin icabı düşünüldü: Dileğin mahiyetine göre 

müstedinin kazaî mercie müracaat etmesi iktiza 
eylediğinden encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1994 3 -V I I -1940

Bir Rusla evlendiğinden ve bu sebeble Türk 
tabiiyetini kaybeylediğinden bilâhare kocasının 
vefatı sebebile Türk tabiiyetine avdet etmek is
temiş ise de dileğinin reddedildiğinden şikâyet 
etmektedir.

Dahliye vekâletinin cevabında:
1312 sayılı vatandaşlık kanunu rücu tanıma

dığından Türk tabiiyetine kabul edilemiyeceği 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1995 3 -V I I -1940

Verilen arzuhalde: Hakkında tahkikat j’̂ apıl- 
madan vekâlet emrine alınmış olduğundan ve ya
pılan tahkikatm uzun müddet sürmüş ve bu ara
da çok mağdur kaldığından ve 1609 sayılı kanun
la mahkemeye sevkedilib beraet edince daha ev
vel hazırlanan bir tahkikat evrakı ileri sürülerek 
yine bir vazifeye tayin edilemediğinden bahis ve 
şikâyet edilmektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında: muhtelif suçlar
dan dolayı kısmen beraet ve kısmen de para ce- 
zaiSUe ve müeccel hapis cezalarile mahkûm edil
miş ve vekâlet emrine alınmasını mucib suçtan 
dolayı beraet etmiş ise de başka bir fiil ve hare
ketinden dolayı hazırlanan tahkikat evrakı Bursa 
valiliğine gönderilmiş ve memuriyete tayini 
hakkmdaki dileği kanunî takibat işlerinin bitme
sine mütevakkıf olduğundan bahsedilmektedir.

Görülen lüzum üzerine davet edilen Orman 
umum müdürünün beyanatına nazaran, müstedi
nin muhtelif memuriyetlerde bulunurken ika et
tiği suçlara aid muhtelif talıkikat evrakı tutul
muş olduğmıdan ve bunlaim alâkadar vilâyetler
den muameleleri tekemmül ettirilerek ayn ayn
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Arzuluıl verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

517^ Kezban öztürk.
5543 Geldin köyünde mu

kim Necib eşi. 
Tokad.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

gelmiş olduğundan ve memurun hal ve hareketi
ne ve mahkûmiyetlerine binaen vekâlet emrine 
alınmış ve maaş ve daire ile alâkası kesilmiş bu
lunduğundan ve başka Devlet hizmetlerinde kul
lanılırsa da orman işlerinde kullanılması mahzur
lu bulunduğundan bahsetmiştir.

îş düşünüldü: Mahkûm edilen müstedi hak
kında mensub olduğu vekâletçe vekâlet emrine 
alınmak karan verildiğine ve bu karan vermek
te mercii salâhiyettar bulunduğuna binaen encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Earar No. Karar tarihi

Tahsis edilen evin 
geri alındığından şi
kâyet.

1996 3-V II.1940

Kocasma ve oğlu Ahmede ayrı, ayrı ev tahsis 
edilmiş ve kocasmm vefatı üzerine tahsis edilen 
ev Hükümetçe alınarak kendisinin on beş sene- 
denberi ayrı bulunduğu Ahmedin yanmda ika
mete mecbur bırakılması kanuna muhalif oldu
ğundan şikâyet etmektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabmda:
Neciboğlu Ahmed tarafından iki hanenin iş

gal edildiğinden ve birisini ahır ittihaz ettiğin
den ve Necibin vefatı üzerine karısı . Kezbanın 
oğlu Ahmed yanında oturması tensib olunarak 
boş kalan haneye ̂ başka bir göçmen yerleştiril
mesi vilâyetçe Vekâlete teklif edildiğinden bah
sedilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene gelen îskân 
umum müdür muavini Muhlis Sezerin beyanatına 
göre: îstirdad hadisesinde kanunî bir sebeb 
aranmadan İdarî bir zihniyetle hareket edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır, 

îş düşünüldü :
Kendisine muhacir sıfatile bina tahsis edilen 

şahsm ölümile metrukâtımn mirasçılarına kalması 
kanun iktizasından olmasma ve Necibin vefatile 
evi ve diğer emvali kansı ve diğer mirasçılarına 
aid bulunmasına binaen ölüm hadisesi üzerine 
müstediyi oturduğu evden çıkartıb oğlunun nez- 
dinde ikamete mecbur tutmak kanuna muhalif 
bir hareket ihtiyar etmek olduğundan ve davet 
edilen îskân umum müdür muavini de bu hare
ketin kanun! olmayıb idar! olduğunu kabul eV
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i iniş bulunduğundan ortada kazaen halledilecek 
I bir ihtilâf mevzuu kalmamasına mebnı istirdad 
j edilen evin Necibin kanunî mirasçılarına iadeten 
I teslimi suretile kanuna muhalif yapılan muame- 
i lenin müdiri umumî muavininin kabulü veçhile 

tashihi lüzumuna karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1997 8 -V I I -1940

Reis„
Giresun

M. M. 
Ordu

Gl. t. Sökmen H. Şarlan

Kâ. 
Samsun . 
M. Ulaş

Balıkesir 
F. Sözener

Balıkesir 
H. Karan

Bolu 
L. Oören

Bursa Çorum Gazianteb Niğde Ordu Samsun
M. F. Gerçeker N. Kayaalp M. Şahin N. Erem Dr. V. Demir N. Fırat

Sivas Van
Gl. A. öz. Erdemgil M.'Boya
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I
1498’
'İ565İ

VefyöiBİ Çelik.' 
îskilib kazasrtıln 
DâğoVaclk köyün
den HA'^ıahıned öğul- 
lan'ndatı Ahmedoğlu. 
Îskîlîb.

Malûliyet maaşı bağ- 
lanmadığihdan şikâ
yet.

Müteaddid arzuhallerde: Cihan harbinde Ça- 
nakkalede büyük top mermilerini kaldırmak su- 
retile hâsıl olan malûliyetine rağmen maaş bağ
lanmamasından şikâyet edilmektedir.

M. M. vekâletinin cevabında:
Müstedinin sakat kaldığına dair rapor ve 

hastane kayidlerine tesadüf edilemediğinden ve 
sağlam olarak terhisi icra kılındığı mazbatasın
dan anlaşıldığından ve İskilip askerlik şubesi 
aleyhine açtığı dava sonunda sakatlandığına da
ir ilâm almış ise de bu ilâm Maliye vekâletine 
gönderilmiş olduğundan bahsedilmekte ve Mali
ye vekâletinden alınan cevabda: 2969 sayılı ka
nuna tevfikan sadır olan ilâm hakkmda iptal 
davası açılmasmın mümkün olamıyacağı M. M. 
vekâletine'bildirilmiş ve hâdise hakkında iadei'* 
muhakeme cihetine gidilmesi için çaliıjılmış ise 
de bu yolun da takib ve intaç kılıûriiiâ’dığl anla
şılmış ve müstedinin ayrıca Devlet şûrasına mü
racaatta bulunduğu bildirilmiştir.

Tekrar M. M. vekâletinden keyfiyet sorul
dukta: Yapılan araştırmalarda müstedi hakkında 
ne rapor ve ne de hastane kaydi olmadığından 
askerlikten ayrıldığı zamanki sıhhî durumu tes- 
bit edilememiş ve vakadan yinni dört sene sonra 
kıta kumandanları tarafından verilen vesikalar- ’ 
la sakatlığının tevsiki Yüksek Meclisin 1004 sayı
lı kararına uygun görülememiş olduğundan di
leği yerine getirilememiş ve bu dairede verilen 
cevaba kani olmadığımdan Askerî temyiz mahke
mesine dava açmış ve hâdise hakkında Divanı 
muhasebat ve Devlet şûrasından verilmiş bir ka
rar olmadığı bildirilmiştir.

Evrak arasmda mevcud îskilib asliye mahke
mesinin ilâm suretinde: Müstedinin harbin ağır 
mezalimi karşısında' vazifesini ifa ettiği sırada 
ağır top mermilerim taşıması sebebile sol baca
ğından malûl kaldığı' ve o tarihtenberi bacağının 
kasılmış bulunduğu anlaşılmakla olveçhile harb 
malûlü olduğuna karar verilmiştir.

Görülen lüzum üzerine Millî müdafaadan cel- 
bedilen Tekaüd şubesi müdürünün hımırile yapı
lan tedkikatta, müstedi lehinde Askerî temyiz 
mahkemesince de karar verilmiş olduğu anlaşıl
mıştır.

İşin icabı düşünüldü: Malûliyet hakkında
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Şükrü Çıkaray ve ar.
Süleymanoğlu.
Karakoçan.

Karakoçan kajTiıa- 
kamından şikâyet.

SİM mOMm mamsiâ

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yüksek Meclisin 1004 sayılı karan hükümlerine 
tevafuk etmemiş olsa dahi müstedinin mahkeme
den istihsal eylediği ilâmın katiyet kesbetme- 
sine binaen hüküm dairesinde maaş bağlanması 
zarurî olduğu gibi Askerî temyiz mahkemesince 
de müstedinin lehine karar verilmiş olduğu an
laşılmakla malûliyeti mahkemB ilâmlarile tahak
kuk eden ve malûliyetinin de altıncı dereceden 
olduğu tesbit edilen müstedinin maaşının bağ
lanması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1998 10-V I I -1940

Karakoçan kaymakamı îzzet Kılavuzun Cüm- 
huriyet idaresine yakışmayan zülüm ve istibda
dından ve Hazine mallarmı rüşvet mukabili So- 
rucan köyü muhtarı Yusuf ve arkadaşları adma 
tapuya tescil ettirdiğinden ve hayvanlarını ot
lakta yayılırken imha ettirdiğinden ve hanelerini 
yıktırdığından, başlarını ve gözlerini kırdığın
dan ve kanunsuz resun ve vergi tahsil ettiğinden 
ve bu suretle esir ve şahsî hürriyetlerinden mah
rum kaldıklarından ve kazada Devletin ;anına kas- 
deden ve isyanlara iştirak eden adamlarla teşriki 
mesai ettiğinden onlardan para aldığından bah- 
sile şikâyet etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevab,nda: Elâzığ vilâye
tinin işarına atfen bu hususta yapılan tahkikat 
sonunda şikâyetlerin asılsız olduğunun tesbit 
edildiği bildirilmektedir.

Bilâhare alınan ikinci cevabda, müfettişlerle 
yapılan tahkikatta isnad olunan suçların kısmen 
sabit olmasına mebni lüzumu muhakeme kara- 
rile suçluların mahkemeye sevkedilmiş oldukları 
bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Müştekilerin şikâyetleri kıs
men tesbit edilmiş ve suçlular mahkemeye tevdi 
olunmuş ve binaenaleyh şahsî haklardan dolayı 
müdahil sıfatile mahkemeye müracaatta müste- 
diler haklı bulunmuş olmakla encümence yapıla
cak bir karar olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1999 10-V II-1940
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2506
'2638

İsmet Beşkardeşler. 
Maliye vekâleti Mun
tazam borçlar U. 
Müdürlüğü kayid 
kalemi şefi Kerim 
Beşkardeşler nez- 
dinde. Şile Hükü
met doktoru ölü Ne
cati zevcesi.
Ankara.

İkramiyesinin koca
sının hizmet müdde
tine (çöre arttırıl* 
ması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kocasının hizmet müddeti dokuz sene kabul 
edilerek kendisine cüzî bir ikramiye verildiğin
den, halbuki harbi umumide tabur tabib muavi
ni sıfatile hizmet ifa ettiğinden istihkakının ona 
göre tayin edilmesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta:
Müstedinin önce Sıhhat ve İçtimaî muavenet 

vekâletine vaki müracaatı üzerine vekâletçe va
zifesinin dahlü tesiri olmayan bir hastalıktan
9 - IV -1936 tarihinde ölen ve bu tarihe kadar 
ki maaşlı hizmet müddeti sekiz küsur seneye ba
liğ olan doktor Necatinin yetimlerine 1683 sayılı 
tekaüd kanununun 52 nci maddesine tevfikan
1 944 lira ikramiye verildiği ve müstedi kocası
nın büyük harbde tabib muavini sıfâtile ifa etti
ği hizmetin de hesaba katılmasını istemekte ise 
de doktor Necatinin büyük harbde tıbbiyenin 
son sınıf talebesi iken askere alınmış olmasına 
ve askerî rütbeler arasında tabib muavinliği un
vanlı bir rütbe bulunmamasına ve talebe iken 
askere alınanların bu hizmetlerinin tekaüde inah- 
sub edilib edilmiyeceği hakkındaki suale ceva
ben: M. M. vekâletinden alınan 30- I I I -1932 
ve 4 - X II -1933 tarihli cevabî yazılarında (Har
bi umumide orduda çalışan Tıb fakültesi ve As
kerî tîbbiye mektebi müntehi sınıf talebesine 
başçavuş addile 250 kuruş, diğer sınıf talebesine 
çavuş addile 200 kuruş tahsis olunarak maaşla- 
nndan t«kaüd aidatı kesilmediği ve bunlardan 
büyük harbe başçavuş ve çavuş rütbesile iştirak 
edenlere 1683 numaralı kanunun 15 nci madde
sine goire talebe iken iştirak ettikleri harb için 
harb zammı verilmesine ne de silâh endazlıkla 
geçirdikleri bu müddetin hizmet müddetine ilâ
vesine imkân bulunmadığı) bildirilmesine ve esa
sen lîiü ddeti hizmetine umumî harbdekî hizmeti 
idhaî edilse de on beş seneyi doldurmıyacağın- 
dan ye timlerine maaş bağlanmasına ve Necatinin 
Brz urum, Sivas kongrelerine iştiraki ise tekaüde 
tâbi,' hizı.netten sayılamıyacağma mebni dileğinin 
kabulüne imkân olmadığı bildirilmiştir.

M. M. vekâletinden resen alman cevab da bu
n u  teyid eylemekte olduğu görülmüştür.

Hükümetin bu cevabma kani olmadığı suret
te kazaî mercilerde işin tedkiki icab edib müşte
kinin öoğrudfjjıi doğruya Meclise müracaat eyle-
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4513 ,îrfan .^tan.
47,79 Askerlik ^dairesi he- 

sab meırLUi’U.

îimniyet sandığına 
plan borcu .hakkında.

miş ise de encümence dileği üzerine bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2000 10-V I I -1940

Verilen arzuhalde : Emniyet sandığına olan 
borcundan dolayı usulü dairesinde ihbarname 
gönderilmeden malının satılması ve kendisinden 
fazla para tahsil kılınmasından şikâyet etmekte
dir.

Yapılan tahkikatta : Müstedi hakkında kanun 
dairesinde yapılan muameleye kani olmayarak 
mahkemeye dava açmış ise de davasını takib et
memiş olduğu anlaşılmıştır.

Iş düşünüldü : Yapılan muamelede bir yolsuz
luk mevcud ise kazaî mercilere müracaat zarure
ti bulunmakla Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4203 i ,  Süleyman,Bikmen. 
ffŞj^^ci ı̂ oter. 
f %ınşun.

4430

2001 10-V I I -1940

, Aleyhine neticelenen Verilen arzuhalde : Aziz tarafından Samsun 
alacak , davası, Jıakkjjı- asliye hukuk mahkemesine ikame olunan alacak 
da. davasının aleyhine neticelendiğinden ve sebkeden

I  iadei muhakeme talebinin reddedildiğinden ve Ke
feli Hayri hakkında açtığı meni muhakeme dava
sının hitama erdirilmediğinden ve binnetice adlî 
muamelâttan şikâyet etmektedir.

2 ağustos 1938 tarihli Adliye vekâleti ceva
bında : Bahsedilen davanın mahallî mahkemesin
de halen derdesti rüyet bulunduğundan ve vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmadığından bahse
dilmektedir.

Iş düşünüldü : Dava mevzuu üzerinde encü
mence tedkikat icrası ve karar imkânı olmadığın
dan tayini muameleye mahal görülemediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2002 10-V II-1940
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«j Arzuhal yerbe
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4556
'4862

Suphi Aytaç. 
Çarşıljaşı bakkal Ke- 
şad ve Refik kardeş
ler elilo sab ık  Elâzığ 
a^ır (M'ZH azası, 

îzınit.

2942 ' 
30% I

Alımed Naci Cihan. 
Tütün fabrikası tütün 
paket dairesi memu
ru 804 numaralı. 
}?amsun.

Haksız olarak tasfi- Verilen arzuhalde : Birçok adliye hizmetleri 
yeye tâbi tutulduğun- j görmüş olduğundan ve bazı memurların garez- 
dan şikâyet. j karlığı yüzünden Adliye müfettişi tarafından ve-

! rilen rapordan sonra tasfiyeye tâbi tutulduğun
dan ve bitaraf olmayan komisyonda bir çok yan
lışlık ve iltizamlar yapılmış olduğundan bu ko
misyonun kararının başkaca refine imkân bulun
madığı için Mecliste hakkında af kararı verilme
sini istemektedir.

Adlij’-e vekâletinin cevabında : Müstedi dört 
defa mahkemede beraet etmiş ise de umumî du
rumu tayin ve tesbit kılındıktan sonra 2556 sayı
lı kanunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına 
tevfikan hususî komisyonca vazifesine nihayet 
verilmiş ve bu suretle memur olmak vasfını kay
beden mumaileyhin avukatlık yapmjasına mesağ 
gösterilmemiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedi hakkında kanuna mu
halif bir muamelenin tatbik edilmiş olduğu anla
şılamadığından dileği üzerine bir muamele ifasına 
imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2003 10 - VII -1940

Maaş nvikdarma gö
re verilen tazminatm 
nol'san olduğundan 
şi]vâ;yet

Verilen arzuhalde : beş sene adliyede yedi se
ne de asteğmen olarak askerlikte hizmet ettikten 
sonra İnhisarlar idaresine intisab etmiş olduğun
dan ve 3028 sayılı kanunun hükümlerine göre taz
minat taleb ettiğinden ve fakat maaş mikdarma 
nazaran verilen tazminatın noksan olduğundan 
bahsedilmektedir.

Yapılan tahkikatta : Divanı muhasebatça tas
dik kılman muameleye göre ihtiyat zabitliği ma
aşının değil esas adliye memurluğu maaşından 
ikramiyenin verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.* 

îcabı düşünüldü : Müstedi hakkında tatbik 
edilen muameleye kani olmadığı surette kazaî 
mercilere müracaat etm/esi icab edeceğinden en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2004 10 - y i l  - 1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle-

4492 j îzzet (lültekin ve ar. 
4740 Kömürcü esnafları 

namına.
I Balık oazan balık 
! sokak No. . 7 

Beyoğlu - İstanbul.

Encümen karan ve ne sebebden verildi fi

1667 j 
1746 i

Ayşe Nedime Erkı- 
1 vanç. 'Nuhkuyusu cdd 
desinde 113 No. lı 
evde ejnekli . bahriye 
yarbayı Haşan Hiza 
kızı.
Üsküdar - Istatıbül.

Bakkalların saat do
kuzda kapatılmasın
dan şikâyet.

4874
5214

Sacid Ozdpğru. 
Terkos köyünde 
amelesinden. 
İstanbul.

su

. İkramiye verilmek 
suretile kesilentıııa- 
a^nm maluliyeti se-,

• bebile < yeniden bağ
lanması.

iskân edilerek toprak 
verilmesi.

Verilen arzuhalde : Bakkalların kömür satma
larından ve kendi ticarethanelerinin saat yedide 
kapatılmış olmalarına rağmen bakkalların dokuz
da kapatılmasından şikâyet edilmektedir. z 

Iktisad vekâletinin cevabında : Vekâletçe vak- 
tile müstedilere dileklerinin isafına imkân olma
dığına dair cevab verildiğinden ve bu günkü va
ziyet, İktisadî zaruretlerden mütevellid bulundu
ğundan bahsedilmektedir.

icabı düşünüldü : Hükümetçe tatbik edilen 
muamelede kanuna muhalif bir cihet görülmemiş 
olduğundan tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2005 10 - VII -1940

Verilen arzuhalde : ölü babasından kalan ve 
kendisine tahsis kılıhan maaşın ikramiye verilmek 
suretile kesilmiş ise de malûliyeti sebebile yeni
den maaş tahsisini istemektedir.

Yapılan tedkikatta müstedinin dileği hakkın
da 924 sayı altında 11 - I - 1940 da Encümende 
karar verilmiş olduğundan yeniden karar ittiha
zına mahal olmadığından evrakın hıfzına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarilıi

2006 10-V I I -1940

Kavaladan hicret ettiğinden ve iskânı hak
kında vaki müracaatına havi evrakı takib edeme
diğinden ve bu sebeble iskândan mahrum kaldı
ğından bahsile iskânını ve toprak verilmesini is
temektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevabda :

Terkos köyü civarında bir ev yeri ve tarla 
verilmek üzere tebliğat yapıldığı bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü :
Ev yeri ve tarla verilmesi hakkında Vekâletçe 

verilen emri takib edebileceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2007 10-V II-1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3935 I Şuayip Alioğlu.
4149~; Unkapanında Süpür- 

I geci hanında Niğde- 
1 nin Ovacık köyün

den, 
i İstanbul.

Haksız olarak mah
kûm '^dilmesine se- 
beb olanlar hakkında 
takibat yapılması.

4855 i Hüseyin Güngör ve 
"5194'i arkadaşları.

Mahalle mümessilleri 
namına tüccardan. 
Dinar.

Belediye
hakkında.

intihabı

Hacı Alioğlu Ahmedin kendisi tarafından de
ğil muhacir Ahmed tarafından öldürülmesine- 
rağmen hataen yedi seneye mahkûm edilerek ce
zasını çektiğinden, suçu işkence neticesinde ben 
yaptım demeye mecbur kaldığından bahsile bu 
elim vaziyete sebeb olanlar hakkında takibat ya
pılmasını istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda :
Daha evvel Niğde C. Müddeiumumiliğine ve 

Vekâlete yapılan müracaat üzerine yapılan tah
kikat neticesinde varid görülmiyen talebinin red
dine Ağır ceza mahkemesince karar verildiği bil
dirilmektedir.

îcabı düşünüldü :
Müstedinin iddiası tahakkuk edememekte ve 

yapılan adlî muamelât aksini müeyyed bulun
makta olmasına binaen Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2008 10 - VII -1940

Belediye intihabında halk arasına nifak so
kulduğundan ve eski belediye reisi Ahmed Çetin- 
kalenin seçilmemesini temin için belediye reis ve
kâletinin kaymakama verildiğinden bahsile şikâ
yet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda; intiha
bın parti namzedi listesine uygun olarak ve kanu
nî mevzuat dahilinde yapıldığından ve belediye 
reisinin müntehib olması dolayısile son seneler 
zarfında belde halkı arasında görülen müzmin 
ikilik yüzünden hâsıl olan lüzum üzerine İcra Ve
killeri Heyetinden karar istihsal olunarak mez
kûr belediye reisliğinin kaymakam uhdesine ve
rildiğinden bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Cereyan eden hâdisata göre ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2009 10-V II-1940
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4389
4625“

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

M. Çirfik ve ai’. 
AîâettİM mahallesi ve 
diğer mahalleler mu- 
temeclleri namına. 
Bucak.

Arzuhal hulâsası * Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Bucak ilçesi dalıilin- 
deki (Kestel) gölü
nün kurutulması.

Osman fSarpel.
Balat Vonca cadde
sinde No. 32 
îstanbul.

Hafız Etem kaptan 
Ural. Zonguldak ote
linde misafir.
A n iîu î 'a .

Müstafi sayıldığın
dan yeni bir vazife
ye tayini.

1336 senesinde Kuş
lar tarafından zabt 
ve müsadere edilen 
motor ve eşyasının 
tazmini.

Verilen arzuhalde : Bucak kazası dahilinde 
bulunan (Kestel) gölünün kurutulması istenmek
tedir.

Nafia vekâletinin cevabında : Bu mıntakanın 
3132 sayılı kanunla tesbit edilen su işleri prog
ramı haricinde olduğundan ve vaktile üçüncü 
daire su işleri müdürlüğü tarafından kurutul
muş ise de arazi sahihleri tarafından düden ağız
lıklarının muhafaza edilmediğinden ve bu iş ka
saba ve köy halkına aid bulunduğundan bahse
dilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

2010 10-V I I -1940

Arzuhalde : Nakledildiği vazifesine hastalığı 
dolayısile gidemediği için müstafi sayıldığından 
ve bir daha vazifeye tayin edilmediğinden bah- 
sile bir vazifeye tayinini istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda :
Mumaileyhin 1341 yılında Küçükpazar ma

liye tahakkuk memur muavini iken görülen lü
zum üzerine Altunizade şubesine nakledilmiş ise 
de vazifesine başlamamış olduğundan müstafi 
addedilmiş olub Maliye hizmetinden 14 sene ev
vel ayrılmış ve bu müddet zarfında Maliye mev
zuatı çok değişmiş olduğundan bir vazifeye tayini 
halinde vücudünden istifade edilemiyeceğiniiı 
anlaşılmasına binaen talebinin tedkikine imkân 
görülemediği, İstanbul Defterdarlığından alınan 
cevaba atfen bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2011 10- V I I -1940

Verilen arzuhalde : Motörünün ve eşyasının 
Ruslar tarafından zabtı üzerine zarar mikdannın 
Rusyada salâhiyetli merciler tarafından tesbit 
edildiğinden ve her iki Hükümet arasında yapı
lan anlaşma üzerine zararının Hâzinece ödenme
si iktiza edeceğinden ve bu sebeble her ne kadar
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rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

10 295 lira ödenmiş ise de zararının mikdarı 60 
bin liradan fazla olduğundan ve istihkakının 
isim müşabeheti sebebile Rizeli Hafız İbrahim 
Etem Kaptana verilmiş bulunduğundan ve bü
tün bu muamelâtın yanlışlığı sebebile Devlet 
şûrasına açtığı esas davasının ve iadei muhake
me talebinin de reddedildiğinden ve bu mesele
nin bir İdarî dava mevzuu olmaktan çıkmış olma
sı sebebile Meclisçe bakılabileeeğinden ve 1929 se
nesinde Meclisi Âliye vaki müracaatına da 1062 
numaralı mukabelebilmisil kanununa tevfikan 
icab eden vesaikin ihzar ve iraesi icab ettiği şek
linde bir karar ittihaz edilmiş olduğundan bah- 
sile hakkının zahire ihracı için Hariciye ve Ma
liye vekâletlerinde mevcud dosyaların ve Harici
ye vekâletince bu hususta evvelce ihzar edilmiş 
olan raporların celb ve tedkikile hakkının veril
mesine karar verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda ; Müste- 
dinin hâdise lıaldcmda Riyaseti Cümhura, Başve
kâlete vaki müteaddid ve mütevali müracaatları 
üzerine keyfiyetin uzun uzadıya tedkik edilmiş 
olduğunu ve Devlet şûrasına açmış bulunduğu 
İdarî davanın reddedildiğini ve Arzuhal encü
menince 17 - II - 1929 tarih ve 393 numara ve 
kanun ve talimatname hükümlerine uygun vesi
ka göstermesi icab edeceğinin ve aksi halde dile
ğinin yerine getirilemiyeceğinin karar altına 
alınmış bulunduğu ve bu kere iadei muhakeme 
sadedinde Devlet şûrasına tekrar vaki olan dava
sının da reddedildiği beyan edilerek isim müşabe
hetinden dolayı kendi vesikalarının başkası na
mına istimal edilmediği ve bu vesikaların orta
dan kaldırılmış olduğu hakkındaki iddiasının 
gayrivarid olduğu ve 2/2920 numaralı kararna
me muvacehesinde müstedi hakkında yapılacak 
bir muamele kalmadığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü : Devlet şurasınca tedkik 
edilen hâdise hakkında Encümenin tedkikat ic
rası ve karar itasına Meclisi Âlinin 803 sayılı 
kararı mâni olduğundan ve Encümence 17-11-929 
tarih ve 393 sayı ile verilen kararı tebdil ede
cek bir sebeb görülemediğinden dileğin reddine 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2012 l o - v ı ı - m o
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Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

1692
1774

3863
İ m

1651
T73Ö

Nam ötez.
Oümhuriyet mahalle
sinde tçelli Alibey 
sokağında 30 No. da 
Emekli Onyüzbaşı. 
ödemiş.

Hadiye.
Sultantepe Hoca Hes- 
na Hatuneamii sokak. 
No. 11.
Üsküdar - İstanbul.

Kâmil Serbetçioğlu. 
Divanyolunda 66 nu- 
macalı yazıhanede 1 
nebolu tapu memur
luğundan Emekli. 
Sultanahmed - İstan
bul.

■AA

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Eski kanunla tekaüd 
edilenler hakkmda.

ölü babasından bağ
lanan 109 kuruş aslî 
maaçın arttırılması 
ve emniyet sandığın
ca keıuın edilen mü
tebaki hakkının ko
runması.

Hizmet müddetinin 
yanlış hesab edildiği 
hakkmda.

Verilen arzuhalde: Eski kanunla tekaüd edi
lenlerin büyük Lstırablarını gidermek için bunla
rın maaşlarına % 25 zam edileceği matbuattan 
öğrenilmekte ise de bu mikdarla ihtiyaç gide- 
rilemiyeceğinden bunların kapıcılık ve saire gibi 
ayak hizmetlerinde istihdamları hakkında karar 
verilmesi istenmektedir.

îş düşünüldü: Arzuhalin mahiyetine göre ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2013 10 - VII -1940

Babası merhum Binbaşı Memed Salimden 
ötüiTİ bağlanan 109 kuruş aslî maaşının arttırıl
ması veya 10 seneliğinin toptan verilmesi ve İs
tanbul emniyet sandığınca ketum edilen müteba
ki hakkının korunması dileğidir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevabda: Müstediye babasından 328 yılın
da bağlanmış olan aslî maaş mikdarınırı 109 ku
ruş olmasına ve 1683 sayılı tekaüd kanununun 
muvakkat 4 ncü maddesi ise yalnız 100 kuruşa 
kadar olan maaşların 10 seneliğinin tediyesini 
âmir bulunmasına mebni arzuhal sahibinin maa
şının arttırılmasına ve 10 seneliğinin de defaten 
verimesine kanunen imkân olmadığı bildirilmiş
tir ve Emniyet sandığınca ketum edildiğini iddia 
ettiği hak için de ipotek mukabilinde Emniyet 
sandığından ödünç aldığı 200 İrayı ödeyememesi 
sebebile ipotekli bu evinin yapılan açık arttırma 
usul ve kanun dairesinde satılmasından ibarettir.

îş düşünüldü: Kanuna muhalif bir muamele 
yapılmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2014 10 - VII -1940

Verilen arzuhalde: hizmet müddetinin yanlış 
hesabından dolayı Divanı muhasebatça ittihaz 
olunan kararın tadili hakkındaki dileğinin encü
mence reddine itiraz ile hakkının verilmesini iste
mektedir.

Yapılan tedkikatta: hâdise hakkında 541 sayı 
altında 23 - XI - 1939 da karar verilmiş olmakla
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J  A r z u h a l  v e r e n l e -  
r i n  a d ı ,  s a m  T e

o t u r d u k l a r ı  y e r

Ali Poyraz. 
Seyidoğlu.
Çeşnıe meydanında 
.201 numaralı Yaku- 
bun. kahvesinde.
I.v. aj bili.

Tzzet Gülten. 
Caferağa malıallesi 
Sivastopol sokağı No. 
38 de.
Kadıköy - İstanbul.

Memed Emin ve ar
kadan.
İnhisarlar idaresi es
ki muhakemat memu
ru.

‘ Kütahya.

A r z u h a l  n u i â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Belediyedeki temiz
lik amelesi hizmetin
den çıkarıldığından 
şikâyet.

Gedikli başçavuş ola
rak iştirak ettiği 
Tunceli harekâtından 
sonra hizmeti temdid 
edilmiyerek tekaüd 
edildiğinden şikâyet.

Kütahya İnhisarlar 
idaresinden muhtelif 
para cezaları ikrami
yesinden alacakları
nın verilmediğinden 
şikâyet.

yeniyden karar ittinhazına mahal olmadığına ka
rar verildi.

1840 10 - V - 1940

2015 10 - VII -1940

Haksız yere belediyedeki temizlik amelesi 
hizmetinden çıkarıldığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabta: şikâyet
çinin inzibatı bozmayı ve âmirlerine ademi itaati 
itiyad etmesi sebebile işinden çıkarıldığı bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2016 10 - VII -1940

Verilen arzuhalde: Gedikli başçavuş olarak 
iştirak ettiği Tunceli harekâtından sonra temdidi 
müddet için müracaat etmiş ise de yapılan mu
ayenede tekaüdiüğe sevkedildiğinden şikâyet et
mektedir.

İcabı düşünüldü: Sıhhî durumu tekaüdlüğü- 
nü mucib vaziyette olmadığı surette Askerî tem
yiz mahkemesine müracaatla bu hakkını arayabi
leceğinden encümence bir muamele yapılmasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2017 10- V I I - 1940

Kütahya İnhisarlar idaresinden muhtelif pa
ra cezaları ikramiyesinden alacaklı olduklarından 
ve 1935 den 1937 ye kadar olan bu alacaklarının 
verilmediğinden şikâyet etmektedirler.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında : 
Müstedilerin ziraat ve kaçak para cezaların

dan istedikleri hissenin 29 - V - 1939 da Kütahya 
inhisarlar müdürlüğünce kendilerine tesviye edil
diğinden ve gecikmenin sebebi cezaların 1925 yı
lından kalmış olması ve zabıt varakalarile mah
keme kayidlerinin zamanında bulundurulamaması 
ve istihkak sahihlerinin malûmatlarına müracaat 
için vaki olan davete zamanında icabet etmeme
lerinden ileri gelmiş olduğu bildirilmektedir.
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,  I  x\rzuhal verenle- 
I ğ  i rin adı, sanı ve 

^  I  oturdukları yer
E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

4390 Hasarı Talisin Uçar. 
4626 Cernıanya hanında 3 

I numarada, 
i tstanbul - Bahçekapı.

Devlet şûrası kararı
nın infaz edilmesinin 
teğmini hakkında.

îş düşünüldü : Müstedilerin dileği yerine ge
tirilmiş olmakla tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2018 1 0 -V II -1940

Arzuhalde: Devlet şûrasında lehine sadır 
olan kararın infaz edilineırıesiııden dolayı Yük
sek Meclise vaki müracaatı üzerine Arzuhal en
cümeninden 5 - VI - 1937 de ittihaz olunan 1086 
sayılı kararda: hâdisenin Devlet şûrasınca yeni
den tedkik edilmekte olduğu anlaşıldığndan şi
kâyetin reddine karar verilmiş ise de Şûra umu
mî kâtinbliğinden aldığı resmî vesikadan anla
şılacağı üzere hâdise hakkında yeniden tedki- 
kat icra edimelmekte olduğundan Devlet şûrası 
kararının infaz edilmesinin teğmini istenmek
tedir.

Hâdise hakkında: tasfiye heyetineo vorilen 
karar okunub tedkik edildikten sonra encümene 
davet edilen iskân umum müdürü Cevdet Ata- 
sağunun izahatı ve verdiği tezkere tedkik olun
muştur:

Vaktile hilâfı hakikat istihkak tesbit ettir
mişlerse de bu cihet Hariciye vekâleti marife- 
tile tahkik ve tesbit edildikten sonra müstedile
rin kanunî istihkakları yekûnu 14 025 lira 30 
kuruştan ibaret olduğu anlaşılmasına ve buna 
rağmen kendilerine vaktile 50 219 altın lira kıy
metinde emval teffiz edilmiş olduğundan istih
kakları haricinde kalan 36 193 altın lira 70 ku
ruş kıymetindeki emvalin tamamile istirdad ve 
Hâzineye devrinden sonra Katei'in iskele (çift
liğinden bakiye istihkakları kalan ve Şûra kararı 
mucibince ikinci defa olarak tesbit edilecek olan
1 377 lira 88 kuruş istihkakın 1771 sayılı kanu
nun 11 nci madde.sino tevfikan üçüncü tertib- 
den ve bir kuponlu tasfiye bonosu verilmesi sure- 
tile ödenebileceği bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü:
Devlet şûrası ikinci deavi dairesince 26 - VI - 

1935 tarihinde verilen 34/33 esas ve 778 karar 
sayılı ilâmda zikir ve beyan olunduğu veçhile 
iskân mevzuatı dairesinde muamele ifası icab et
mekte olduğundan müstedilerin dosyalarmm îs-
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Arzuhal hulâsası I  Encümen karan ve ne sebebden verildiği

157-t
İ647~

Kâ/ım Başbuğ, 
llaçaplo hanı No. 4 
Sultanhamaın - İstan
bul.

Memuriyete alınıtuv- 
dığmdau şikâyet.

kân umum müdürlüğünce yeniden ve esaslı bir 
şekilde tedkil^ı icra edilmiş ve Kondiriyotis ve 
Vorondüs çiftliklerinin romen tebaasından bir 
zata satılarak bir kısım bedelinin alındığı ve di
ğer matluba mukabil ipotek tesis olunduğu tah
kik edilmiş olmasına müfevizler tarafından jfizle- 
nen bu muamele ve bu mülke mukabil Hâzineden 
emval aldıkları anlaşılmasına binaen fazla alınan 
mikdarın Hâzineye iadesi icab edeceği şeklindeki 
tasfiye komisyonu kararının yerinde olmasına ve 
Katerin iskele çiftliğine mukabil evvelce mal te- 
fevvüz etmiş oldukları bu kere yapılan tedkik- 
ten anlaşılmış olmakla beraber Devlet şûnusınea
1935 senesinde ittihaz olunan karar dairesinde 
bu çiftliğe mukabil yeniden mal verilmesi icab 
etmesine ve iskân idaresince Katerin iskele çift
liği için tekrar 1 377 lira 88 kuruşluk istihkak 
tahakkuk ettirilmiş ve bunun 1771 sayılı kanu
nun 11 nci maddesi mucibince 3 ncü tertibden 
bir kuponlu tasfiye bonosu verilmek .suretile ilâm 
hükmünün infazı cihetine f^idilmiş olduğu anla
şılmasına binaen başkaca muamele tayinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2019 10 - VTI -1940

Verilen arzuhalde : Lisenin onuncu sınıfına 
kadar tahsil etmiş ve ailevî vaziyeti sebebile on
dan sonra tahsiline devam edememiş olub şimdi
ye kadar talib olduğu bir çok memuriyetlere ilti
maslılar ve kendisine nazaran ehliyetsizler tayin 
kılındığından ve vaki müracaatlarına eevab veril
mediğinden şikâyet etmektedir, 

tş düşünüldü :
Kanunî evsaf ve şeraiti haiz olan her Türk 

vatandaşının memur olabilmek hakkı tabiidir. 
Talihler arasında en ehliyetlisinin seçimi anında 
yapıldığı iddia edilen haksızlıkların madde tayini 
suretile tasrihi ayni zamanda amme hukukuna 
hizmeti ifade edeceğinden hu dairede olmayan 
işbr dilek üzerine .yai)ilacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2020 10-V II.1940
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1671
1750

' Arzuhal verenİe- 
! rin adı, sanı ve 
L oturdukları yer

Kemal Danılacîol. 
Tüj-kkuşu sıhhat ıno 
muur.
Ankara.

Arzuhal hulâsası Enoümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kaldırılan
iadesi.

rü tİH '.s in in Verilen arzuhalde : Donanmada ^'alıştığından 
ve arzıısile ayrılarak yedinci sınıl* memur tayin 
kılındığından ve bilâhara 3543 sayılı kanuna tev
fikan müddeti muaayeneyi ikmal eylemediğinden 
bahisle verilen rütbenin geri alındığından ve 
Askerî temyiz mahkemesine müracaat etmiş ise 
de aleyhine karar sadır olduğundan dolayı mağ- 
duriy(‘tten kurtarılmasını istemektedir, 

tş düşünüldü ;
Hususî kanuna tevfikan katği karar vermek 

salâhiyetini haiz olan kaza mercilerinin kararla
rının tadile Teşkilâtı Esasiye kanununun hüküm
lerine tevfikan cevaz olmadığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2021 10- V I I -1040

3508 ' Emin Akıllı.
3695 (̂ 'uuıi mahallesi mek- 

, teb sokak. 
Kapısakalnı evinde. 
Bayındır.

Babasından kalan em
lâkin tapu senedleri- 
nin verilmediğinden 
şikâyet.

Arzuhalde : Babasından kalan emlâke tasai’- 
ruf ve tapu senedlerinin verilmesi hakkındaki mü
racaatlarına ehemmiyet verihnediğinden ve bu 
arazi ve emlâkten başkalarının istifade ettiğinden 
bahsile hakkının tanınmasını istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda : Müstedi 
tarafından Bayındır Sulh hukuk mahkemesinde 
Tahir ve Fatma aleyhlerine açılan tapunun ibtali 
davasile Emir Ayşe aleyhine ikame edilen gayri
menkul tescili ve müdahalenin meni davası, ta
raflarca takib edilmediği cihetle iki dava yenile
ninceye kadar dosyalarının muameleden kaldırıl
dığı, ve Halil aleyhine açtığı dava da (160) aded 
zeytin ağacının müstediye aidiyetine ve bahçe 
hakkındaki iddiasının reddine dair verilen kara
rın Temyizce tasdik edildiği ve bu bahçenin Kâ
mile namındaki kadına teffiz olunduğu bildiril
mektedir.

îş düşünüldü :Mahkemelere akseden ve orada 
neticelenen hâdiseler hakkında Encümence tedki- 
kat icrası ve karar ittihazı imkânı olmadığından 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

2022 10- V I I -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

^oturdukları yer 
^"örük Memed.
Şuh ut nahiyasine 
ba^h Y(>rük Banbul- 
lu köyünden.

Al'yon Karahisaf.

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

4980 
5330 ^

1006 I
1054

3224
3394

Muştala (lür ve ar. 
Sarıealai' köyü Jıalkı 
namına.
Çubuk.

Millî mücadeledeki 
hiznuitine nuikAt'at('n 
verilen tarla nıükâla- 
tnıın pai’aya tahvil 
edilmesi.

Verilen arzuhalde : Mülî mücadeledeki hizme
tine mükâfaten verilen tarla ile uğraşm.aga muk
tedir olamadığından mükâfatın paraya tahvilini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin hizmetlerine mükâfatan Başvekâ

letçe nakden yardımda bulunulduğu bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmdağıına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2023 .1 0 - V I I -1940

İrfan Akyüz.
İstasyon caddesi 69 
Xo. İl kÖ!;:kte harb 
malûlü emekli 8. sı
nıf muamele memum. 
( iözlepe - İstanbul.

Askerî temyiz malı- 
keınesinee veriU'iı ka
rara rnğmen Divanı 
nuıhasebatııı mnlûli- 
yet nuıa.şını tasdik 
(‘tmediğiııderı .şikAyel.

Verilen arzuhalde : Vazifeden mütevellid bir 
hastalıkla malûl olduğu iddiasile Millî Müdafaa 
vekâleti aleyhine Askerî temyiz mahkemesine 
ikame eylediği davanın lehine neticelenmiş ol
masına rağmen Divanı muhasebatça evrakı vize 
edilmemiş ve bu hususa aid 3 aylık rapor Millet 
Meclisince kabul ve tasvib edilmiştir.

Binaenaleyh: Askerî temyizce ittihaz edilen 
karar karşısında Millî Müdafaa vekâleti ile Diva
nı ıı^hasebatın tatbik ettiği haksız muameleden 
vikayesile hakkında adaletin tecellisini istemek
tedir.

îcabı düşünüldü : Dileğin ademi kabulüne 
dair Divanı muhasebat raporuna rağmen müstedi 
İrfan Akyüz hakkında Askerî temyiz mahkeme
sinden sadır olan kararın infazı zarurî bulundu
ğuna dair Teşkilâtı esasiye encümeninin tanzim 
eylediği mazbata Meclisi Âlinin 31 - V - 1940 
tarihli celsesinde kabul edilmekle encümence baş
kaca karar ittihazma mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2024 10 - VII - 1940

N’eeihi Pa.şa veresesi
ne aid arazinin köy 
halkına verilmesinin 
teğmini.

Arzuhalde : Vecihi Paşa veresesine aid arazi
nin köy halkma verilmesinin ve ahara satıl mama
sının teğmini istenmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda:
Tapusu Vecihi Paşa veresesine aid olan arazi

nin sahihleri tarafından her kim isterse ona 
satılabileceği cihetle bunun idareten önüne ge-
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve uc sebebden verildiği

(ûlcmiveceği ve Hükümetçe istimlâki için de tah
sisat mevcud olmadığından bu noktadan da di
leğinin yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir, 

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2025 10 - VII -1040

1624 : Memed- Demir Çolak
1701 Yukarı herekedt', , 

(îebze.

4688 1 
5017 i

Cıiridli Ahmed. 
Hastane civarında. 
Aydın.

Vazife başında kolu 
sakatlandığından ya
veni vazife verilmesi, 
veya maddeten yar
dım yapılması.

Kendi parasıle yap
tırdığı evinden (.;ıka- 
nldığından şikrıyet.

Verilen arzuhalde : Pamuk şirketinde vazife 
başında kolu sakatlandığından kendisine tktısad 
vekâletince 150 lira yardım yapılmış ise de bu 
para tedavisine kâfi gelmediğinden ya yeni bir 
vazife verilmesini veyahud maddeten yardım ya
pılmasını istemektedir.

îş düşünüldü : —— ——
Dilek hakkında Encümence bir muamele ifa

sına imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2026 10 - VII -1040

Kendi parasile yaptırdığı meskeninden vilâ
yet tarafından çıkarıldığından şikâyet etmekte- 
d i 1-.

Dahiliye vekâletinden gelen eevabda :
Şikâyetinin îznıir ve Aydında iskân haddin

den fazla ayrı, ayrı gayrimenkuller aldığından ve 
kardeşine aid Aydındaki araziden mevzuat ve 
usul dairesinde istirdad edilen ve Hâzineye aid 
kalan kısım üzerindeki ilâmın ciheti aidiyetinin 
tesbiti için müstedi tarafından mahkemei aide- 
sine müracaat olunduğundan neticeye kadar evde 
ikametine müsaade edildiğinden bahsedilmekte
dir.

İş düşünüldü ;
Mülkiyeti münazaalı olduğu anlaşılan ev hak

kında salâhiyettar mahkemede tahkikat yapıldı
ğına göre encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2022 10 - V I I  -1040
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  
o t u r d u k i m  y e r  

M. P]nis Kutlııtan.
K rzuruın ınah nl 1 esi 
Bay önder sokak No.
11 de eski Kaı*anum 
mahkeme azası. 
Ankara.

A r z u l i a l  h u l â s a s ı  | E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

1990
^2088

A. Nâzım Uıııarııs- 
man.
Tüceavhan No. 38 de. 
Avukat.
Mersin.

Af kanunundan isti
fade ettirilerek bir 
noterlijre taviııi.

Verilen arzuhalde : Karaman mahkemesi azası 
iken, vaktile îzmirin işgalinde İngiliz mümessil
liğine bir telgraf çektiği için, tasfiye edilmiş ol
duğundan balısile af kanunundan kendisinin de 
istifade ettirilerek bir noterliğe tayinini istemek
tedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda :
Memurin kanununun muvakkat maddesinin 

birinci fıkrası mucibince müstedinin tasfiyeye 
tâbi tutulduğundan ve bu kararın ref edilmedi
ğinden, noter kanununun 7 nci "maddesindeki va
sıf ve şartlan haiz olanların noter seçilebilece
ğinden bahsile bir taleb vukuu takdirinde tedkik 
edileceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Dilek hakkında Encümence bir muamele ifa

sına imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2028 10-V I I -1940

İcra ve iflâs kanunu
nun 71 nci maddesin
deki (her zaman tâ
birinin tefsiri)

Verilen arzuhalde : ödenmiş bir borç için mü
vekkili aleyhine Mersin İcra dairesine müracaat 
eden alacaklı hakkında icra tedkik merciinde 
sebkeden talebinin yanlış olarak reddine ve red 
kararının temyizen tasdikine binaen İcra ve if
lâs kanununun 71 nci maddesindeki «Her zaman» 
tabirinin gerek tefsir yolile ve gerek sair suretle 
bir müddete tâbi olmadığı manasına geldiğinin 
tayinini istemektedir.

İş düşünüldü :
Adlî ve kazaî mesail üzerinde Arzuhal'encü

meninde tedkikat icrasına imkân bulunmadığı gi
bi tefsir talebleri hakkmda da tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2029 10 - VII -1940

1143
1198

Ahmed llhami Gü- 
ralp.
Gelenbe nahiyesinde, 
de.
Kırkağaç.

İstihsal eylediği ilâ
mın infaz edilmedi
ğinden şikâyet.

Verilen arzuhalde : Mübadeleye tâbi olan şa
hıs zimmetindeki alacağı için açtığı dava sonun
da me'rkuma izafeten Hazine aleyhinde istihsal 
eylediği ilâmın infaz edilmemesinden şikâyet ey
lemektedir.

Maliye vekâletinin bu işe aid verdiği cevab
da : Bahsedilen alacak için 23 kânunuevvel 1923
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

tarihli mübadele mukavelesinden evvel mey dun 
mübadilin emvali gayrimenkulesi üzerine icraî 
veya ihtiyatî haciz konulmamış olduğundan 791 
sayılı kanunun hükümlerine göre Hükümetin 
mülkiyetine intikal eden bu mallara müracaat im
kânı münselib olduğundan ve mübadil şahsın he
sabı carisinde kayidli parası olmadığı için katği 
tasfiye neticesinin beklenmesi zarurî bulunduğun
dan ve mülga Muhtelit mübadele komisyonu ka
rarı dairesinde asıl medyunun bulunduğu mahal
de adlî takibat imkânının mevcudiyetinden bahsi- 
le İ3U paranın verilemiyeceği bildirilmektedir.

işin icabı düşünüldü : Evvel emirde müstedi 
tarafından elindeki ilâmın icra dairesine tevdii 
ile takibata tevessülden sonra iki tarafın usul 
ve kanun dairesinde serdedecekleri iddia ve mü- 
dafaat bu mercide bir karara bağlanması icab et
mekte ve neticede icraca müstedi haklı görülüb- 
de Hâzinece kanuna muhalif bir muamele ihtiyar 

I olunduğu veya ihmal vukua geldiği anlaşılırsa o
' zaman müstedinin vaki müracaati üzerine Arzu-
j lıal encümeninde tedkikat icrasına imkân olabile-
j ceğine karar verildi.
i  Karar No. Karar tarihi

2030 10 - VII -1940

1861 ' 
1954

5062
5417"

A. Baluı (iökoğİLi. 
M(‘sudiyo ()t(“lind(‘ 
misafir 
Ankara.
Ş('hıvmiııi halkevi bi
tişiği Pazar tekke 
sokağı No. 9/1 
Topkapı - İstanbul.

Şevki Tan.
Hat l)oyunda 58 No. 
h evde. Nizameltin 
vasıtösile. Kski sor^u 
hâkimi
Bakırköy - İstanbul.

Ar(‘sl)uk hizmetlerino  
biıuıeiı Hir nuMiıui’i- 
yete tayini.

Voni bİT- vazilVyc t<ı- 
vini.

Verilen arzuhalde : Mesbuk hizimetlerine bi
naen bir memuriyete tayinini istemektedir.

Iş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2031 10 - VII -1940

Hâkimler kanunu mucibince yapılan sorgu 
hâkimliği imtihanında bir buçuk numara noksan 
aldığı cihetle vazifesine nihayet verildiğinden 
bahsile Adliye teşkilâtı olan her hangi bir yerde 
yeni bir vazifeye tayinim istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda : 
müstedinin girdiği üç imtihanda da muvaffak 
olamadığı cihetle vazifeden çıkarıldığından ve 
son günlerde Yüksek Ziraat enstitüsü kâtibliği- 
ne tayin edilm|iş olduğu Ziraat vekâletinden bil
dirildiğinden bahsedilmektedir.
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rt I Arzuhal verenle-r-Ci   ̂ rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası ' Encümen karan ve ne sebebden verildiği
otui'duklan v e r

892() Fuılıın.
4140 fal)i-ikası su-

hibi. Tüccar.
()nlu.

Ka/aiK- ve müsak
kafat '̂ergiU-i’i lıak- 
knula.

2096
2209

4021
4238

Ei;u*ef Zor.
Borno'-a İzmirli so
kak No. 9 evde.
Eski jandarma baş- 
(^avuşu.
İzmir.

\"oi‘ihıu‘si ikti/a cdon 
beş yüz lira mükâfa
tının vorilıııcdi^in- 
deıı şikâyet.

irasau Aker. 
Tepecikte Zeytinlik 
mahalU'sindc S numa
ralı evde.
İzmir.

Ya Iznıirde veya Da- 
ncadn mal tefl'iz edil
mesi.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2032 10 - VII - 1940

Verilen arzuhalde : Fındık kırma fabrikasın
dan dolayı namına tarh ve tahakkuk ettirilen 
ve fakat teşviki sanayi kanununa tevfikan veri
len ruhsatnamelerle muaf tutulmak suretile ten
zil edilen kazanç ve müsakkafat vergilerinin bilâ
hare haksız olarak tahsiline teşebbüs edilmesinden 
şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinin 1938 ağustosunda verdiği 
cevabında : îstenen vergilerden 1929 senesine aid 
verginin müruru zamana uğraması sebebile kay- 
dinin terkin kılındığı ve bakiye kalan vergilerin 
tahsilinde bir kanunsuzluk bulunmadığı ve müste- 
dinin açtığı davanın Devlet şûrasında derdesti 
tedkik bulunduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Meclisi Alinin 803 sayılı kara
rına binaen tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2033 10-V I I -1940

•Jandarmalıktan terhisi dolayısile 1861 sayılı 
kanuna tevfikan verilmesi iktiza eden 500 lira 
mükâfatın verilmemesinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikatta : Bu ikramiyenin verildiği 
anlaşılmıştır.

icabı düşünüldü :
Müstedinin dileği yerine getirilmekle yapıla

cak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2034 10- V I I -1940

Verilen arzuhalde : Kesriye mübadillerinden 
olduğundan ve Darıcaya iskân edilmiş ise de sıhhî 
vaziyet dolayısile îzmire gittiğinden metruk mal
larının kıymeti 10 000 liradan fazla olmakla ya 
tzmirde veya Darıcada mal teffizini istediğin
den İmhsetmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî m,tıavenet vekâletinin ceva
bında : Darıcayı ihtiyarlarile terkeden müstedi-
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<

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

nin bıraktıkları mallara aid tasfiye talebnamele- 
rini vaktinde vermediklerinden hakkında iskân 
ve teffiz bakımından bir muamele yapılamadığı 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Vekâletin cevabına kani olunma
dığı surette İdarî dava açması icab eden müste- 
dinin dileği üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2035 10 - VII - 1940

4342
“4576

4480
4726

Colil Totiıı.
Manisa ( \ ‘zaevinrl(î. 
Akhisann Kı/ılara- 
lan köyünden. 
Şükrüoğlu.

Tobdilihava vcM-ilnuı-
sı.

Halil Ali öncü. 
Devlet deıniryollan 
dej)osu vasıtasile eski 
makinistlerden 7.502 
numaralı.
Kayseri de[)osu va- 
sıtasile.
Kayseri.

Vaı-<lıpı t'diinu'si.

Verilen arzuhalde : 19 seneye mahkûm oldu
ğundan ve dokuz defa tebdili hava raporu aldı
ğı halde yine ceza evinde bulundurulduğundan 
şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Heyeti sıhhiyece yapılan muayenesinde bir 

hastalığı görülmediğinden bahsedilmektedir.
Iş düşünüldü : Encümence yapılacak mua

mele olmadığma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2036 lO-VII-1940

Devlet demiryollarında 46 senelik emektar 
olduğundan, 1936 senesinde ihtiyarlık ve maluli
yeti nden dolayı hizmetten çıkarıldığından, ver
dikleri ikramiye ile iki sene ailesini geçindirmiş 
ise de bu gün yoksul kalmış bulunduğundan yine 
Devlet ve milletin himayesine iltica ettiğinden 
bahsile merhamet edilmesini istemektedir.

Nafia vekâletinin cevabı :
«Müstedi 60 yaşını ikmal ederek 2454 sayılı 

kanuna ek 2904 sayılı kanunun 14 ncü maddesi
ne tevfikan her hizmet senesine mukabil bir ay
lığı nisbetinde tazminat verilerek 1 - III  -1938 de 
işine SOI) verilmiş olub kanunun 30 ncu maddesi 
mucibince başkaca bir yardıma imkân bulunma
dığı» bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2037 10 - VII -1940



— 26 —

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Memed Salih Buy
ruk.
jstiklâl caddesinde 
85 numaralı evde ma
lûl.
Alaşehir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Harikzede olduğun- i 

dan yurdun yapıl- | 
ması.

1695
1777"

Saniye Engin ve ço
cukları.
flenışj)v nahiyesine 
bciğlı Nefsi Zoga kö

yünden. Ko(; Ali oğul- 
lîirmdan. Ölü İsmail 
eşi.
Pazar - llizo.

Fethiye maden oca
ğında kazaen ölen 
eşinden tazminat ve
rilmesi.

Verilen arzuhalde : İstiklâl mücadelesinde 
askerlikte bulunduğu sırada Alaşehirdeki evinin 
eşyasile birlikte yakılarak çocuklarının sokakta 
bırakıldığından ve kendisinin hasta ve mecalsiz 
olduğundan bahsile o vakit tesbit edilen 5 500 
lira zarar ve ziyanının tazmini suretile yardım 
edilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü :
Harikzede mazbataları hükümlerinin kanunla 

ortadan kaldırılmış olmasına mebni dilek hak
kında tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2038 10 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Kocası Ismailin Fethiye 
Maden vşirketine aid krom madeninde üzerine to]>- 
rak yıkılarak ölmesi üzerine çocuklarına tazmi
nat verilmesi hakkında vaki müracaatına kocası
nın ölümünde şirketin açık bir kusurunun mevcu
diyetinin isbat edilmesi lâzım olduğunun bildiril
mesi üzerine kanunlarımızın bu husustaki hüküm
le tini araştırdığından ve neticede Büyük Millet 
Meclisinin bu babda yaptığı bir zühul neticesi 
hakkını kaybetmek üzere olduğunu anladığından 
ve çünkü 151 sayılı kanun hükümleri bidayeten 
])ütün madenler amelesine şamil iken bilâhare 
yalnız Zonguldak kömür havzası amelesine aid 
olarak kabul edildiği halde bu kanunun 12 nci 
maddesi bu ruha mugayir olarak olduğu gibi bı
rakıldığından yani bu maddede (maden nizamna
mesinin 77 ve 78 nci maddeleri Ereğli havzai fah- 
miyesi amelesi hakkında tatbik edilmez) denecek 
yerde mutlak ilga sebebile havzai fahmiyeden ma
ada madenlerde çalışan amelelerin kaza vukuun
da hiç bir tazminata nail olamamaları gibi bir 
vaziyet ittihaz edilmiş olduğundan bahsile 151 nu
maralı kanunun 12 nci maddesindeki ilganın mut
lak olmayıb ancak bu kanunun 6 ve 7 nci madde
lerinden müstefid olan havzai fahmiye ameleleri
ne maksur olduğu hakkında İsrar edilecek bir tef
sir kararile kendisi ve kendisi gibi binlerce amele 
ailelerinin haklarının muhafazasının teminini is
temektedir.

îcabı düşünüldü : Bahsedilen tefsir talebi
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«  ^  A r z u h a l  v e r e n l e - 1  
I  j g  r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  | A r z u h a l  h u l â s a s ı  

^  o t u r d u k l a r ı  y e r  |

4950
‘5297

Aslan Köseoğlu. 
Çorteiı mahallesinde 
Arslan Köse köylü. 
Erzurum.

Tapulu
tecavüz
şikâyet.

4653
4982

Emine Halide Özbek. 
Kemalpaşa mahalle
sinde Kandiye müba
dillerinden.
Söke.

P . n c i i ı ı ı e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

hakkında Encümence tedkikat icrası ve karar ita
sı caiz olmadığından tayini muameleye mahal ol- 

i luadığına karar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

2039 10 - VII -1940

mülklerine
edildiğinden

Kendisine teffiz edi
len dört bölmeli dük
kândan ikisinin geri 
alındığından şikâyet.

Tapulu mülkleri jandarma ve nahiye müdürü 
tarafından kapıları kırılıb kilitleri koparılarak 
Erzuruma henüz gelmiş olan kardeşi Cafere tes
lim edilmesinden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabta: müstedi- 
nin kardeşi Caferin adı geçen gayrimenkulde 
müştereken zilyed bulunduğundan ve gayrimen- 
kulü satmak istedikleri zaman müstedi Aslanın 
Caferin eşyasını dışarı atarak kendisini zilyed- 
likten menetmek istediğinden 2311 numaralı ka
nunla buna meydan verilmediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
İki kardeş arasında müşterek olduğu anlaşı

lan gayrimenkule müteallik ihtilâf at üzerine 2311 
sayılı kanunun hükümleri vilâyetçe tatbik edil
miş ve binnetice alâkadarların mahkemeye müra
caat haklan derkâr bulunmuş olduğundan tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariM

2040 10 - VII -1940

Arzuhalinde müstedi: kendisine teffiz edilen 
bir çatı altındaki dört bölmeli dükkândan ikisi
nin geri alındığından, Şûrayi devlete müracaat 
etmişse de iki dükkânın iadesi hakkındaki tale
binin reddolunduğundan bahsile hakkının veril
mesini istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabta:
Muhacir Eminenin iki mağaza olarak kendi

sine teffiz edildiğini iddia ettiği gayrimeııkulün 
esasen dört mağaza olduğundan ve ancak bu ma
ğazalardan ikisinin kendisine teffiz edilmiş olma
sına rağmen, müstedi dördünü de tesahüp etmek
te olduğundan ve fakat Emineye verilen iki ma
ğazaya muttasıl diğer iki mağazanın ayrı ayn 
tapuları bulunduğundan, ve Hâzineye aid olan 
bu dükkânların da satılmış olduğundan bahsedil
mektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

5011 i Hakkı Aday. 
5361' Gediz.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

îş düşünüldü
Dört dükkânın mülkiyetinin kendisine aidi

yetini iddia eden müstcdi bu hususta açtığı İdarî 
davanın reddedildiğini beyan etmesine binaen 
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına binaen encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2041 10 - VII -1940

Buhran vergisi ta
hakkuk ettirildiğin
den şikâyet.

Arzuhalinde müstedi: 1837 sayılı bina vergisi 
kanununun 4 ncü maddesi ahkâmına tevfikan in
şa olunacak binalann inşalarının hitamını takib 
eden malî seneden itibaren üç sene vergiden müs
tesna tutuldukları halde kendisine buhran vergi
si tahakkuk ettirildiğine ve buhran vergisi ise 
vergi matrahı ittihaz olunan bina vergisine feri 
olduğundan bahsile asıl vergi tahsil edilmediği 
halde, ferinin tahsiline gidilmesinin yolsuzluğun
dan şkâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
1996 sayılı kanunun birinci maddesinde 1837 

sayılı bina vergisi kanununun 4 ncü ve mülga 
14 haziran 1326̂  tarihli müsakkafat vergisi kanu
nunun 7 - 8 nci maddelerinde yazılı muvakkat 
muafiyetlerden istifade eden yeni inşaat ve ilâ
veler dahi, bina vergisine aid muafiyetleri mah
fuz kalmak üzere bu kanun mucibince vergiye tâ
bidir denilmesine göre hâdisede bir kanunsuz
luk mevcud olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Verginin kanunsuz olarak tah
sil edildiğini iddia eden müstedinin bu hususta
ki muameleye kani olmadığı takdirde salâhiyettar 
mercilere ve binnetice kazaî yollara müracaat et
mesi icab edeceğinden encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2042 10-V II -1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y ; e r  

Sakib Görmen. 
(Jümüşlü cami ına- 
lıallesindo Nafia mü
hendisi Resmî îşerin 
hanesinde No. 59 
Amasva.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Emlâkini tasl'iye et
mek üzere izin veril
mesi.

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

1663 'Sleymüan llatunoğlu. 
1742 İsmet paşa mahaelh'-

Davasınnı Askei’î tem- 
mahkemesineevız

si lJ7Ainyol sokağnıda ! ı-eddedildiö'inden Mkâ-
12 No. İl evele. ' i  yet.
Ankara. I

1670 I 
'l749 !

Eyub Sabri înal. 
Orman çevirğe mü
dürü Başmühendisi. 
Balıkesir.

idare heyetince vei’i- 
len karamı refi.

Verilen arzuhalde : Garba nakli dolayısile em
lâkini tasfiye etmıek üzere izin verilmesini iste
mektedir.

Bittedkik müstedi hakkında 20 - X II - 1939 
da 793 sayı altında encümende karar verilmiş ol
duğundan yeniden karar ittihazına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2048 lO-VII-1940

Verilen arzuhalde : Vazife esnasında hastala
narak tekaüd edildiğinden dolayı hakkının veril
mesi için Askerî temyiz mahkemesine müracaat 
etmiş ise de davası reddedildiğinden ve iadei mu
hakeme talebi de kabul edilmediğinden şikâyet 
etmekte ve hakkının teğırtinini istemektedir.

îş düşünüldü : Kazaî salâhiyeti haiz olan As
kerî temyiz mahkemesinin halleylediği bir ihti
lâfa el koymak ve verdiği kararı tadil eylemek 
Teşkilâtı esasiye kanununa muhalif olduğundan 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2044 lO-VII-1940

dönen kazası tahriri arazi komisyonu tarafın
dan Devlet ormanlarına iradından fazla vergi 
tarholunduğundan ve halbuki Devlet ormanları
nın vergiden muaf tutulma.sı kanun iktizasından 
bulunduğundan idare lıeyetince verilen bu kara
rın refini istemektedir.

tş düşünüldü: Tahriri arazi mesailinden do
layı tahaddüs eden ihtilâfat üzerine verilen yan
lış bir kararın düzeltilmesi itjin alâkadar merci
lere ve binnihaye Devlet şûrasına müracaat et
mek iktiza edeceğinden encümence bu iş üzerine 
tedkikat icarsı ve karar itasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar ta rih i

2045 10 - V I I  -1940
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1634
1712

2060
2162

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  | A r z u h a l  h u l â s a s ı  | E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i  

^ r ^ u k l a n  y e r  ; _ _ _ _ _ _

Kâzım Okan. Bir derece terfii.
! t

, Meteoroloji istasyonu 
! şefi.

Dörtyol.

Verilen arzulialde: Vaktile vadedildiği halde 
bilâhare sebebler gösterilerek terfiiniiı yapılma- 
masmdan şikâyet etmektedir.

İcabı düşünüldü: Tel*fi hakkında kanuna mu
halif bir muameleye maruz bırakıldığını iddia 
eylediğine göre kazaî mercide bu hakkını aramak 
üzere encümence yapılacak muamele olmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2046 10-V I I -1940

Keis
Giresun

M. M.
Ordu 

H. Şarlan

K L
Samsun 
M. üla§

Balıkesir Balıkesir Bolu
Feyzi Sözener H. Karan Lûtfi Gören

Bursa 
M.F.  Gerçeker

Kocaeli Niğde Ordu Sinob Sivas
t. Tolon N. Erem Dr. Vehhi Demir î. Cemal Aliş A kif öz. Erdemgil

Tokad 
M. Develi

Van 
M. Boya
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1843
1933

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduMarı yer

İrfan Akyıldız. 
Defterdarlık varidat 
tahakkuk memuru. 
Aydın.

Arzijjıaj_ hul^aa
Mahkeme kararile 
Hâzineye ödemek 
mecburiyetinde kal
dığı para hakkında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4675 I
5ÖÖ4 '

4790
5 1 ^

Hakkı Taner. 
Hükümet caddesinde 
Fotoğrafçı Memedoğ- 
lu.
IVIuğla.

Muğla C. JMüddeiu- 
mumisinin iğbirarın
dan dolayı kendisini 
tevkif ettirerek mah
kûm ettirildiğinden 
şikâyet.

Verilen arzuhalde: (Kazanç tahakkuk memu
ru) bulunduğu sıralarda bir hamamın 1929 sene
si kazanç vergisi ihbarnamesini tebliğ etmediğin
den ve verginin müruru zamana uğratılmak su- 
retile Hâzinenin 178 lira 80 kuruş zararına se
bebiyet verdiğinden dolayı Bursa birinci sulh 
hukuk hâkimliğinin kararile masraflarla birlik
te ceman 230 lira 91 kuruşa mahkûm edildiğin
den ve maaşına haciz konulduğundan ve bu ka
rarın Temjâz mahkemesince tasdik olunduğun
dan ve bu paranın her ay maaşından 20 lira ke
silmek suretile tahsili perişaniyetini mucib ola
cağından bahsile bu hükümden affini istemekte
dir.

îş düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarına tevfikan mahkeme kararına iktiran eden 
mesele hakkında encümence yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2047 23- V n -1940

Muğla müddeiumumisi Ragıb Canın, cezaevi
ne aid bir fotoğraf meselesinden dolayı hâsıl olan 
iğbirarı neticesinde hakkında zabıt varakası tu- 
tub tevkif ettirdiğini ve dört ay h?ıpse mahkûm 
ettirdiğinden, fakat temyizce bu karar bozularak 
neticede beraet ettiğinden ve Adliye vekâletine 
vaki şikâyetine de cevab verilmediğinden şikâyet 
edilmektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda:
Hâdiseye müfettiş gönderilerek tahMk etti

rilmiş olub müddeiumuminin kanunsuz bir hare
keti görülmediği ve müştekinin müddeiumumiye



2
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Ârztıhal verenle- i  i 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer : ! _ _ _ _ _ _   

I dürüşt ve sert bir şekilde eevab vermesi üzerine 
; hakkında zabıt varakası tutulduğu, mahkemece, 

mahkûmiyetine karar verilmiş ise de temyizce 
hükmün bozulması üzerine beraet karan ittihaz

I

,  I  edildiği ve hâdisede gayri kanunî bir cihet bulun
madığı ve mahkemenin hâdiseyi bu suretle takdir 
etm(‘sinin müddeiumuminin hilâfı hakikat zabıt 
tanzim etmiş obnasını icab ettirmiyeceği bildiril
mektedir.

îş düşünüldü:
Hâdisenin su(̂  olduğu telâkkisinde bulunan 

müddeiumuminin tuttuğu zabıt varakası üzerine 
müştekinin mahkûm edilmemesi müddeiumumi
nin hilâfı hakikat zabıt varakası tanzim etmiş ol
mak suçunu irtikâb eylediği manasını tazammun 
etmiyeeeğinden ve cereyanı hal de bunu te^âd et
miş bulunduğundan tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2048 23-V I I -1940

111)3 i Ahmed.Kava. Haksız yere garbe I Haksız yere jîarbe naklinden şikâyet etmekte-
1251 Kavaklı köyünde m u-; nakledildiğinden si

kim Bitlisin Hizan i kâyet. 
il(‘Osi f^öçımîiıioj'in- I 
den. i

I

Sadullahoğlu. I
M. Kemalpaşa.

dir.
îş düşünüldü: Hükümetin kanunî salâhiyeti- 

le yapılan muamele hakkında encümence tayini 
mnameley(‘ mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4750
5081

2040 23 - VII -1940

Celâl Öztop. 
Şile Karacaköy 
ı-etnıeıv vekili. 
Şile - İstanbul.

ög-
I  Müstahak olduğu öğ

retmenliğe kabulü.
Müstedi. orta mekteb mezunu olduğunu bildi- 

rib halen öğretmen vekili olarak vazife gördü
ğünü, ge(̂ im .sıkıntısı çektiğini ve yar öğretmen
liğe tayine müstahak olduğunu iddia etmektedir.

Maarif vekâletinden gelen cevabda: îstanbul- 
da ilk okullarda münhal bulunmadığı cihetle yar 
öğretmenliğe tayinine imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kaı-ar tarihi

2050 23 - V I I  -1940
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255

2624
2758'

A. lîifat v<‘ ar.
Halk i)aı-tisi ocak 
başkam ve il genel 
kurumu üyelerinden. 
Öğdeııı.

Yusufeli kaza merke
zinin (iğdemden Er- 

' sise i'akledilmesi.

Arzuhal verenle-1 |
rin  adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encünıtıı k.ü .ın vo ne .sebebden verildiği 
oturdukları yer j_______  _ _ I . ^

Arzuhalde: Yusufeli kaza merkezinin öğdem- 
den Ersise nakli istenmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda:
Hali hazır kaza merkezinin tam merkezî vazi

yette olmasından dolayı merkezin öğdemde bıra
kılmasının muvafık görüldügü bildirilmektedir. 

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

^97 ! Memed.
Akyazı çarşısında Tei’- 
zi Ilamdi elile. 
Adapazarı.

Karakol komutanı ta
raf ından dövüldü
ğünden şikâyet.

1721
İ8Ğ4

1725
1808

C'emal Hekim ve ar. 
Eski zirrat bankası 
müdürü.
Antakya.

Hatay memurlarının 
nıükteseb haklarının 
tanınması hakkında- 
ki kanun lâyihasının 
biran evvel mevkii 
meriyete konulması 
ve tekaüd maaşı ve
ya ikramiyesinin ve
rilmesi.

2051 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde: Karakol komutanı Bekir 
Çavuşun sorduğu nüfus tezkeresini evinden alıb 
karakola götürdüğünden sel)ebsiz yere dövüldü
ğünden ve Adapazarı C. müddeiumumiliğine şi
kâyeti üzerine istidasının kaymakamlığa ve ora
dan da jandarma bölük komutanlığına sevkedil- 
miş ise de istidası zıyaa uğratıldığından bahsile 
şikâyet etmektedir.

l)ahili.yo vekâletinin cevabında;
Karakol komutanı hakkında ya])ilan tahkikat

ta şikâyeti varid görülüb lüzumu muhakeme ka- 
rarile adliyeye tevdi edildiği ve icra kılınan du
ruşma sonunda mahkemece 22 gün hapsine ve 
cezasının teciline karar verildiği ve hükmün kati
leşmiş olduğunnn anlaşıldığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Müstedinin haklı olduğu anlaşılmış ve müte

caviz kanunen cezasını görmüş olmakla encü
mence başkaca muamele yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2052 23 - VII -1940

Müstedinin verdiği bir arzuhalde : İskende
run Ziraat bankası memuru iken Hatay Hükü
metinin teşekkülü ile tensike tâbi tutulduğundan 
ve tekaüd maaşı bağlanması hakkındaki müraca- 
ati Ziraat bankasınca reddedildiğinden Hatayın 
Türkiyeye ilhakı ile bütün hukuk ve vecaib 
Maliye hâzinesine intikal etmiş bulunmasına rağ
men vaki müracaatına Maliye vekâletince de men
fi cevab verildiğinden Hatay memurlarının mük-
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Arzuhal' verenle
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası 

_ oturdukları yer j_________ _
Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Ij

4160 ; 
İ3 8 5 ’

i

îsmail Emir. 
Cezaevinde mahkûm. 
Van.

5043
5395

Memed Yanık. 
Rizeli kunduracı. 
Van.

Haksız mahkûm edil
diğinden yeniden mu
hakemesinin yapıl
ması.

Vanda iskânının te
mini.

teseb haklarının tanınması hakkındaki kanun 
lâyihasının bir an evvel meriyet mevkiine konul
masından bahsedilmekte ve ikinci arzuhalinde 
de emsallerinin bir kısmı tekaüd ve diğer bir kıs
mı yeniden vazife almış olmaları itibarile ya te
kaüd maaşı bağlanması veyahud ikramiye veril
mesini istemektedir, 

îş düşünüldü :
Dilekleri Ziraat bankası ve Maliye vekâletin

ce kabul edilmediğinden ve bu tarzı muameleye 
kani bulunmadığına göre müstedinin kazaî mer
cilere müracaat etmesine ve kanun lâyihası hak- 
kındaki dileğinin de tedkikine imkân bulunma
masına mebni tayini muameleye imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2053 23-V I I -1940

Haksız yere mahkûm edildiğinden ve asıl fa
illerin hali firarda olduğundan bahsile yeniden 
muhakemesinin yapılmasını istemektedir, 

îş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 kararma tevfikan encü

mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2054 23-Y II-1940

Arzuhalinde : Rizeden Vana geldiğinden fak- 
rü zaruretinden bahsile orada iskânının teminini 
istemektedir.

Sıhhiye vekâletinden gelen cevabda :
Müstedinin Rizeli olub muhacirlikle bir alâ

kası bulunmadığı ve bu itibarla iskânına kanunen 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi. ı
Karar No. Karar tarihi

2055 23-V II-1940



«J Arzuhal verenle-1 
rin  adı, sam ve jArzulıal hulâsası 
o t o d u k l ^  7 e r  j________

4887 j  Hakkı Atasoy. } Maaş . cüzdanındaki
5229 Emekli baytar. Yar- , kuponlar bittiğinden

bay.
Erzincan.

yenisinin verilmesi.

3012 i Halil.
"3106 I Süleymanoğlu.

I  Aksuköyünden. 
3616 j Lursa.
3812 I

I

4118
"4342 ,

Uir ermeni kadını ta- 
lalmdan kör edildi- 

 ̂ ğh den yardım ve ma- 
! aş boj; ariması.

4644
1&73

A. Bozkurd ve ar. 
Tarım kredi koope
ratifi ortakları na
mına 42 numaralı 
ortak.
Edirne.

Kooperatife aid olan 
l)orçlarmm tecili.

E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Arzuhalde: Maaş cüzdanındaki maaş kupon
ları bittiğinden yenisinin verilmesini istemekte
dir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda:
İstenilen maaş cüzdanının Çarşamba malmü- 

dürlüğünden 12 - X II -1938 tarih ve 1/1082 sa
yılı Erzincan defterdarlığına gönderildiği bildi
rilmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2056 23-V I I -1940

Bir ermeni kadını tarafından kör edildiğin
den bahsile yardım ve maaş tahsisini istemekte
dir.

Sıhhiye vekâletinden gelen cevabda:
Gözlerinin çocukluğundaki bir hastalık neti

cesi kör olduğu ve halen gayrikabili tedavi bu
lunduğu ve hastanede yatırılmasının veya ayak
ta tedavisinden bir netice hâsıl olamıyacağı ve 
yardım için de, tahsisat bulunmadığı mahallen 
icab eden yardımın yapılması için de Bursa vi
lâyetine yazıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2057 23-V I I -1940

Kooperatife aid olan borçlarının tecilini is
temektedirler.

İktısad vekâletinden gelen cevabda:
Ziraat bankasından alınan cevaba atfen bu 

yıl Edirne mıntakasmda borç tecilini mucib bir 
halin mevcud olmadığı ve bu vaziyetin Edirne 
Ziraat müdürlüğünce teyid edildiği bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2058 23-V II -1940
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4730
5061

I Arzuhal verenle- 
[ riıı adı, sanı ve 

oturdukları y e r
Tılmaz.
1 nuıvuıralı l a n m  ko
op era t i f i  ortakları  

, Kanıma 52 n u m aralı  
ortak.  
î*avas.

Arzulial hulâsası Eııcüıueıı kararı ve ne sebebden verildiği

Poıtakal mahsulü- 
sorbost satışına mü
saade (di inesi.

Arzuhalde : Portakal mahsulünün serbest sa- 
tiijiina müsaade edilmektedir.

İktısad vekâletinden gelen cevabda:
Kredi kooperatifi ortaklarnıın mahsullerini 

bulundukları bölgede o mahsul ih* meşgul bir 
satış kooperatifine teslim etmeleri 2836 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesi hükmü ieabı olduğu 
bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Kooperatif ortağının kanunî vecibelerinden 

kurtarılması hakkında encümende karar itti
hazına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2059 23 - VII -1940

4598 Salih Ali. 
4921 Maraş

Maraş belediyesince 
yapılmak istenilen 
istimlâkin gayrika- 
nunı olduğundan şi
kâyet.

3914
1 Î2 ¥

Veli.
Süleyıuanoğlu. 
i^ıralı mahallesinden. 
İvski reji tütün kol
cularından.
Kiğde,

Eski reji idai'esinde
17 sene hizmet etti
ği halde hakkının 
tanınmadığından şi- 
kâvet.

j Arzuhalde : Maraş Belediyesince gayrikanu- 
! nî yapılmak istenen istimlâk muamelesinin dü

zeltilmesini istemektedh-.
' Dahiliye vekâletinden gelen cevaİKİa : 
j  Kanuna uygun olarak başlamış bulunan istim-
■ lâk muamelesinin katî safhaya iktiran ettiği ve 
j belediyece mahkeme nezdinde dermeyan edilecek 
: tescil talebi esnasında müştekinin de itirazlarının 
 ̂ mahkemece tedkik edilebileceği ve mahkeme neti- 
I cesine intizar edilmek lâzımgeldiği lıildirilmek- 
! tedir.
i  îş  düşünüldü :
i Mahkemeye akseden ve oraca halli icabeden 

hâdise hakkında Encümence muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2060 23 - VII -1940

Arzııhalde : Eski reji idaresinde 17 sene 
hizmet ettiği halde şimdiye kadar hakkı tanın
madığından bahsile nereye ne suretle müracaat 
etmesi lâzım geleceğini sormaktadır.

Gümrük ve inhi.sarlar vekâletinden gelen ce
vabda :

Rejide hizmetine dair bir kayde tesadüf edi
lemediği gibi ateh getiren müstedi hakkında 
başkaca malûmat alınamadığından dileğinin ye
rine getirilemediği bildirilmektedir.
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Arzuhal hulâsası
rin  adı, sam ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası ! Encümen k a ra n  ve ne sebebden verildiği

2732
2872

İsmail. Kumcu. 
Yeşil mahallesinde. 
İznik.

Emvali metrukeden 
aldığı arsa hakkında.

4599 Ekrem Toker.
4922 <'ümrük muhasebe 

I memuru. .
(îiresun.

Kendisinden alın
mak istenen cezanın 
terkini.

İş düşünüldü :
Dileğin mahiyetine fföre tayini muameleye 

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2061 23 - VTT -1940

4975 i Xazlı Korkmaz.
^ 2 ^ ,  Bekere köyünden ölü 

I Nebi karısı.
I Kilis.

Aşar borcunun Mâ
liyece kabul edilme
diğinden şikâyet.

Arzuhalde : Metruk emvalden 3405 liraya 
aldığı arsanın bedelinden 1476 lira ödediğinden, 
3031 .sayılı kanuna tevfikan arsanın "eri alın
masını istemektedir.

Maliye vekâletinden itelen cevabda : 
Müstedinin müracaatının kanuna uygun ol

duğu cihetle isafının mnhalline emredildiği bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü :
Dileğin isafı mahalline bildirildiğinden En

cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
A êrildi.

Karar No. Karar tarihi

2062 23 - VIT -1940

Arznlıalde : 1928 senesinden evvel menşe şa- 
detnamesi üzerine veya diğer tatbiklerden dolayı 
noksan alınan j)aranın müsebbib .sıfatile kendisi
ne boı-(,' yazıldığından şikây('tle bu paranın ter
kini kaydini istemektedir.

Gümrük ve kâ le tin d e n  fre len cevaİKİa :

3497 sayılı kanunla müstedinin dileğinin ye
rine fîetirilmesi için Maliye vekâletinden teklif 
yapıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

20fi3 23 - v ı r  -1940

Arzuhalde ; 2566 saj ı̂lı kanun hükmünden is
tifade etmek maksadile aşar borcunu Mâliyeye 
»ötürdüğü halde, müddet îrecMniştir diye kabul 
edilmediğinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinden şelen cevabda :
Bu kanunun tenzilâttan istifade için koyduğu 

müddet 1935 malî senesinin sonu olan 31 mayıs
1936 da hitam bulduğundan bu tarihten sonra
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Arzuhal verenle
rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal üulâsası Encümen kararı ve d e sebebden verildiği

1275
1335

Halil Şahin ve Os
man Kaplan.
Çamlıca ve Gülüt 
köylerinde.
Turhal.

Valinin kendilerini 
haksız olarak serpiş
tirmeye tâbi tuttur
duğundan şikâyet.

4848
~5186

Muhittin Tutal. 
Ulubey nahiyesinde 
Ortakuyuda eski in
hisar memuru.
Uçak.

Yardmı tertibinden 
bir mikdar muavenet 
yapılması.

yapılacak tediyatta kanunu hükümleri dairesinde 
tenzilât yapılamıyacağı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği 

surette kazaî mercilere müracaat etmesi icabede- 
ceğinden Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2064 23 - V II -1940

Varj’'a köyünde bulunurlarken valinin hissi
yata mağlub olarak kendilerini muzir eşhastan 
g:österdiğinden ve bu sebeble yerlerinden çıkar- 
tıhb serpiştirilme suretile nakledildiklerinden 
şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevabda : 
Müstedilerin serpiştirilme suretile iskânlarına 

lüzum gösterildiği bildirilmektedir, 
îş  düşünüldü :
Hükümete verilen kanunî bir salâhiyetin isti

mal edilmiş olması sebebile Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2065 23 - VII -1940

Arzuhalde : Vazifesini ifa ederken ayağına 
düşen bir sandık yüzünden ayağının kangıren ol
duğundan ve bilâhare bu hastalık artarak iki ba
cağını da kaybettiğinden İnhisar idaresinden 
yardım görmediğinden bahsile yardım tertibin
den bir mikdar muavenet yapılmasını istemekte
dir.

İnhisar vekâletinden gelen cevabda :
1 - Kangırenin ayağındaki çıbandan ileri gel

diği,
2 - İstediği iki aylık avansla üç ay dört gün 

izin verildiği,
3 - H afif hizmet olmak üzere evvelâ Afyon 

muhasebe refikliğinde, müteakiben Karamursal 
yaprak tütün ambar memurluğuna tayin edildi
ğini,

4 - Tevhid kadrosile açıkta kaldığı cihetle hiz
met müddetine göre tahakkuk ettirilen tazminatın 
verildiğini,

5 - İdarede çiilıştığı dört sene dört ay için



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

4946
5293'

Abdullah Efe.
Ceza evinde.
Ilatib nahiyesinin 
Sarıkız köyünden 
Haşan Hüseyinoğlu. 
Konya.

On beş sene ağır 
hapse mahkûm edil
diğinden ve malûli- 
yet maaşının kesildi
ğinden şikâyet.

1566
1639

F. Moral.
Sağır, körler, dilsiz
ler, koruma kurumu 
merkezinde.
İzmir.

Sefil ve acıklı vazi
yetlerinden kurtarıl
maları.

! de bir sene üç ay izin verildiği, kangırenin vazife- 
i sinden mütevelid olmadığı halde nakil, tahvil ve 

avans taleblerinin yerine getirildiği ve kendisi- 
i ne 1934 yılında Ulubey başsatıcılığı verildiği bil- 
1 dirilmektedir.
I îş  düşünüldü :

Verilen cevaba kanaat etmediği surette kazâî 
mercilere müracaat edebileceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2066 23 - VII -1940

On beş sene ağır hapse mahkûm edildiğinden 
ve mülûliyet maaşının kesildiğinden şikâyet et
mektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda :
Maluliyet maaşının teşrinisani 1938 sonuna 

kadar verildiğinden ve kânunuevvel 1938 - şubat 
1939 tarihine kadar üç aylık maaşını almak için 
müracaat etmediğinden, bu maaşın da verilmesi 
için lâzımgelen emjin verildiğinden bahsedilmek
tedir.

tş  düşünüldü :
Vaziyetin bu şekilde kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2067 23 - V II - 1940

Sefil ve acıklı vaziyetlerinden kurtanlmalan- 
nı istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : Yapılabilen muavenetin bütçe imkânları 
nisbetinde tezyid edileceği bildirilmektedir.

î ş  düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2068 23 - VII -1940
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^  j Arzuhal verenie- 
g jl'j rin adı, sanı ve 

^  i oturdukları yer
Mustafa Dağlı. 
Civanoğullanndan 
p]ıninoğlu.
Yapraklı nahiyesi
nin Davudi ar köyün
den.
Çankırı.

Arzuhal verenle- i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1680
1759'

664
710~

Hıdır.
Molla Hüseyinoğlu. 
İn köyünde 
Plozat.

Toprak verilmesi.

365
"386

Faik Şenyuva. 
Kadıköy Kaptan Ha
şan Paşa saray ar
kası 19 No. da ecza- 
cıhktan emekli. 
İstanbul.

Vazife başında has
talanarak malûl kal
dığından tekaüdü
nün ona göre yapıl
ması.

Sakat maaşı tahsisi 
lıakkmda.

\ \ ‘ril(*ıı arzuhalde : Halkan luıi’biiu* syğhıın 
olurak iştirak ettiğinden V(î Çaluloada muhare
beyi ınüteakib lıastalaıuu-ak tedavi altuıa ainı- 
dığındau ve tebdilhavaya ü:önderildikten soTü-a 
askerlikten ihraçj edildiğinden bahsile Çankırı 
Askerlik şubesindeki künye meşruhatından ve
sikasında sakat maaşına müstehak olduğu ka- 
yidli olmasına rağmen şimdiye kadar bunun 
tahsis edilmemiş olmasından şikâyet etmektedir. 

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında: 
Müstedinin hastalığının 551 sayılı kanuıuuı 

emraz cedvelinin 14 neü bendine uymadığından 
terfihi cihetine gidilemediği ve Askerî temyiz 
mahkemesine müi'aeaati vaki olmuş bulunmak
la neticei karar göre muamele ifa olunacağı bil
dirilmektedir.

lcal)i düşünüldü:
3410 sayılı kanun mucibi, askerlerin zat iş

lerine müteallik hususattan olan dilek hakkın
da encümence karar ittihazına mahal ve imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2069 23 - VII -1940

V^erilen arzuhalde : On beş hane Türk köy
lüsünün Elâzığda bir köyde toprak verilmek 
suretile terfihleri istenmektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında:
Bu hususta Tunceli vilâyeine emir verildiği 

bildirilmektedir.
İş düşünüldü:
Toprak verilmesi için müstedinin bulunduğu 

vilâyete emir verildiği anlaşılmakla keyfiyetin 
kendisine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2070 23 - VII -1940

Mersin memleket hastanesi eczacısı iken Sıh
hat vekâleti emrile 1683 sayılı kanunun 43 ncü 
maddesi mucibince 18 senelik emeğine mukabil 
birer maaş ikramiye ile tekaüd edildiğinden ken
disini yüksek rakımlı Ka3̂ seride otuz derecei bu- 
rudette şehir haricindeki hastaneye gidib gelir
ken ve orada 2200 belediye polikiniğinin reçete-



-  11 -

jc;
g

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Aı zıOıal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

186
]96

Ali I)eınirl)aş ve ar. 
1 fasaııoğlu.
]>üyük Kütah ma
hallesinde.
Kilis.

Vaktile Ha/inedcıı 
inal satın alanlara 
taksitlerinin tecili 
hakkında yapılan 
müsaadenin kendi- 
lei'ine de teşmili.

lerini yaparken vazife başında hastalanarak ma
lûl kaldığından ve tekaüd tatbikatının mağduri
yetini mucib olduğundan bahisle kanunun 28 nci 
maddesine tevfikan lâznngelen muamelenin ifa
sını taleb etmektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında : Müstedi hak
kında 1683 numaralı kanunun 28 nci maddesinin 
tatbikini istemekte ise de bu maddei kanuniyenin 
hükmü vazife icabı malûl kalanlar hakkında ka- 
])ili tatbik olub heyeti sıhhiye raporlarına göre 
hastalığının bünyevî olduğu ve hastalığında va
zifenin dalılü tesiri bulunmadığı anlaşılan mu
maileyh hakkında bu maddei kanuniye mucibin- 
.’e muamele ifasına imkân olamayacağı mütalea- 
sı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü ;
Tatbik edilen muameleye kanaat etmediği tak

dirde kazaî mercilere müracaat edebileceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi .

2071 23 - VII -1940

Vaktile Hâzineden mal satın alanlara taksit
lerinin tecili suretile yapılan müsaadenin sonra
dan mal satın alan kendilerine de teşmilini is
temektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında :
Akdin tarihi itibarile tecilden istifade edemi- 

yenler hakkında aj’̂ nca bir kanun teklifine lü
zum görülmediği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Yeni bir kanun mevzuu olan dilek hakkında 

Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2072 2 3 - V I I -1940

1103
ri56

1420
T48^

İhsan Yılmaz. 
r>. M. Meclisi matba
asında makinist Ha- 
lilşen elile.
Ankara .

i

Talim ınünasebetile ' Verilen arzuhalde : B. M. Meclisi matbaasın- 
silâh altına alman | da 70 lira daimî ücretle çalışmakta olan ve bu kere 
oğlunun ücretinin te- ] talim münasebetile silâh altına alman oğlu Ni- 
diyesi hakkında. j zamettin Yılmazın ücretinin devamı tediyesi hak- 

j kında vaki müracaatına Meclis Muhasebe mü- 
i dürlüğünden menfi cevab verilmiş olduğundau
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1619
T696:

Ali Riza Güngör. 
Enverpaşa mahalle
sinde mukim göç
menlerden nüfus me
murluğundan emekli. 
Balya.

Tekaüd maaşına zara 
yapılması. j

3885
4098

Kaya Roya.
Orta mahallesinde 
mukim.
Gevaş.

Sulh hâkiminden şi
kâyet.

şikâyet etmektedir.
Müstedinin bundan sonra verdiği 12 ikinci 

kânun 1940 tarih ve 1420/1486 numaralı ikinci 
arzuhalinde iddia ettiği hakkmı Meclis Muhase
be müdürlüğü tahakkuk ettirilerek 11 kânunusa
nide tamamen kendisine verdiğinden arzuhal
lerinin hıfzına karar verilmesini istemektedir.

î§ düşünüldü :
Dileği isaf edilmiş ve arzuhaliorinin hıfzı is

tenmiş olduğundan karar ittihazına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2073 23 - V II -1940

Eski tekaüd kanunu mucibince nüfus me
murluğundan 400 kuruş maaşı aslî üzerinden 
tekaüd edilmiş ve şimdi ise nüfus memurları 
maaşatı on altı liraya çıkarılmış olduğundan 
bahsile maaşına zam yapılmasını istemektedir, 

tcabı düşünüldü:
Hakkında kanuna muhalif bir muamelenin 

tatbikmdan şikâyet etmeyen müstedinin dileği 
üzerine encümende karar ittihazına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2074 23 - V II -1940

Gevaş sullı hâkimi Halil Ceysoy hakkında 
şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Sabit olan bir kısım şikâyetlerden dolayı hâ

kimin ihtarla tecziyesi yapılmış olduğu bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü:
Yapılacak muamele kalmamış olduğuna ka

rar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2075 2 3 -V II-1940
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P O
E 55

1307
1368“

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları^ yer 

Zeynob Pınar.
Ömer kızı.
Işık mahallesinde 
Sil varım Fişat kö
yünden.
Uşak.

i Arzuhal hulâsası

Köyüne dönmesine 
müsaade edilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde:
Fakir ve ihtiyar olduğundan ve siyasetle 

hiç bir alâkası bulunmadığından bahsile hak
sız olarak uğradığı sürgün cezasının kaldırılarak 
memleketine iadesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Heyeti Vekile kararile garba nakledilen eş

hastan olub memleketine iadesi mahzurlu görü
len dileğin yerine getirilmesine imkân görülme
diği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Kanunun verdiği salâhiyete müsteniden nak

ledilmiş olduğundan dileğinin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2076 23 - V II -1940

5267
5643

1311
1 ^ ^

Memed Aksoy.
Abbas Kuloğlu.
Kara koyun köyün
den.
İğ d ır .

Belediyeden yardım 
yapılması.

Zehra Cengiz ve He
diye Cengiz.
Işık mahallesinde 
mukim Bismil kaza
sına bağlı Kamışlı 
köyünden.
Uşak.

Memleketlerine
edilmeleri.

iade

Ağrıda yaralanmış olduğundan bahsile be
lediyenden yardım yapılmasını istemektedir. 

Dahiliye vekâletinden alman cevabda: 
Mahallinin işarına atfen müstediıîin tarlası, 

evi, bahçesi mevcud ve geçimi orta derecede olub 
yardıma muhtaç olmadığı bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2077 2 3 - V I I -1940

Fakir ve ihtiyar olduğundan ve nezdinde 
bulunan kızının akıl hastalığına müptelâ bu
lunduğundan bahsile memleketlerine iade edil
melerini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Heyeti vekileee müttehaz kararla nakledi

len eşhastan olmaları sebebile memleketlerine 
iadeye imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2078 23 - VII -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklan je r

Osman Kuş.
Tokad K ın  köyün
den Bulgaristan göç
menlerinden.
(Jeza evinde mahkûm. 
Biga.

Arzuhal hulâsası ı  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Nüfus tezkeresi ve
rilmediğinden şikâ
yet.

4299
4532

Fatma Geyhan. 
Göztepe Mısırlı cad
desinde Akgöz so
kak No. 8 evde. 
Aydın harikzedele- 
rinden Ali kızı.
İzmir.

Kendisine bir mes
ken verilmesi.

1521
T588"

Fatma Tağyan. 
Sinanbey mahallesi 
Zafer meydanı No. 
3İ.
İnegöl.

Oğ l u n u n  ve fa t ı  do-  
hıyısi le t azminat  i s 
temektedir .

Arzuhal sahibi (Jorludaiı nüfus tezkeresi 
(*ıkaramadığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Müstediye nüfus tezkeresinin verilmiş oldu

ğu bildirilmiştir.
İş düşünüldü:
Dilek yerine getirilmiş olduğundan kendisi

ne lûldii'ilmesine karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

2079 23 - VII -1940

Aydın harikzedelerinden olması hasebile Göz- 
tepede Akgöz sokağında işgal ettiği hanenin; 
llumlardan metruk olması sebebile mübadil mu
hacirlere verilmek için elinden alınmış oldu
ğundan ve bilâhare de Mısırlı caddesinde baş
ka bir hane işgal etmiş ise de işgalin 1771 sa- 
3"ih kanundan sonra olması hasebile mahkeme 
marifetile tahliye edildiğinden bahsile kendisi
ne bir mesken teminini istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevabda:
İler iki hane için Devlet şûrasına açtığı da

va 12-111-1935 gün ve 35/1146 - 3337 sayılı 
katcu-ia reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Yüksek Meclisin 803 sayılı karan  dairesinde 

encümenimizce tayini muameleye imkân olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2080 23 - VII -1940

Erzurum - Erzincan ağzında büyük tünelde 
müteahhid yanında ustabaşı olarak çalışmakta 
olan oğlunun bir otomobil kazası neticesinde ve
fatından dolayı Nafia vekâletince müteahhidden 
500 lira alınarak kendisine verilmiş ise de oğlu
nun vefatı tarihile bu paranın tediye edildiği 
zaman arasında geçen müddet için iaşe ve infak 
yevmiye 50 kuruş itası harkkındaki talebi redde
dildiğinden bahsile gerek bu yevmiyelerin ve 
gerek hasara uğrayan otomobilden dolayı bede
li tazmin olarak 1000 liranın verilmesi isten
mektedir.

İş düşünüldü : Bahsedilen istihkak iddiala-
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ra Arzuhal verenle- ‘ ! 
I  ® rin adı, sanı ve I  Arzuhal hulâsası I  Enciinieıı kcu arı ve ne sebebden verildiği
îm* 1 T 1 1oturdukları yer i

1531
1599

Ali Deli Haşan. 
Yapraklı nahiyesi
nin Çi(^ek köyünden. 
Çankırı.

1546
1616

Ahmed Yüksel. 
Tunus mahallesinde 
M̂ııı-adiye hususî mu

hasebe eski memuru. 
Ahlat.

1230 Şevki Göklevend. 
1290 ^^ki mütekaidlerden 

ve eski İçel mebusu. 
Gülnar.

1616 Pembe övüccü.
1693 Alâeddin mahallesin

de 62 No. İl evde. 
Başçavuşluktan e- 

mekli D um uş eşi.
1 Niğde.

Eski kanuna tevfi
kan bağlanan teka- 
üd maaşile geçine- 
mediğinden şikâyet.

Eşinin derece üze
rinden tekaüdlüğü- 
nün yapılması.

ı-nıın kazaî mercilerde halli iktiza edeceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2081 23 - VII -1940

Vefat eden oğlun
dan odalyı şehid ma
aşı i.stemektedir.

Malıkûmiyetinin re- 
fiie bir memuriyete 
tavini istemektedir.

Hizmeti askeriyesini bilifa memlekete döner
ken yolda kazaen arabadan düşerek vefat eden 
oğlundan dolayı şehid maaşı tahsisi için Meclis
çe bir kararı tefsiri ittihazını istemektedir.

îş düşünüldü : Dilek dairesinde tefsir kararı 
verilmesine salâhiyet ve imkân olmadığından ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2082 2 3 - V I I -1940

Muradiye hususî muhasebe memuru iken bir 
buçuk sene hai)is cezasına mahkûm olarak müd
detini bitirmiş ve fakat mahkûmiyeti sabıkasın
dan dolayı memuriyet alamamakta bulunmuş ol
duğundan bahsile mahkûmiyetinin refini ve bir 
memuriyete tayinini istemektedir.

Iş düşünüldü : Hakkında kanuna muhalif bir 
muamele tatbik edilmediğinden dileğin reddine 
karar verildi.

K arar No, K arar tarihi

2083 2 3 - V I I -1940

Arzuhalde : Eski kanuna tevfikan muhassas 
tekaüd maaşilö geçinemediğinden bahsedilmek
tedir.

îş  düşünüldü : Yeni kanunla eski mütekaid- 
lerin maaşlarına zam yapıldığından Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2084 2 3 - V I I -1940

Akıl hastalığı ile malûl kocası gedikli baş
çavuş Durmuşun vazife esnasında hastalanma
sından dolayı derece üzerinden icrayı tekaüdü 
lıakkındaki müracaatı kanunî müddet zarfında 
va'd olmadığı l)eyanla reddedildiğinden bahsile 
hukukunun muhafazasını istemektedir.
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o
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduİcları yer

Arzuhal hulâsası | Encünıun karan  ve ne sebebden verildiği

İcabı düşünüldü:
Aid olduğu ınerciden dileğinin reddi üze

rine kazaî mercilere müracaat edilmesi iktiza 
edeceğinden encümence dilek üzerine karar it
tihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2085 23 - VII -1940

1844 Haşan Fehmi.
1934 Yeni camii şerif mü

ezzini.
Yozgad.

Maaşının tezyidi.

1100 Tevfik Kobaneri.
1153 îhsaniye mahallesi

5 numaralı evde. 
Bandırma.

Babasından kalma 
mahkeme ilâmı ve 
tapu ile mutasarrıf 
bulunduğu emlâki
nin elinden alındı
ğından şikâyet.

Verilen arzuhalde : Vazifedar bulunduğu 
Venicamiin askerî makam tarafından işgal edil
mesi üzerine almakta olduğu maaştan katij^at 
yapüdığından ve Evkaf umum müdürlüğün
den alınan cevabda Evkaf nizamnamesinin 35 
ıifîi maddesi mucibince yapılan muamelenin 
doğruluğu bildirilmiş olduğundan bahsile ke- 
sihiiı paraların itasile maaşına zam yapılması
nı istemektedir,

İş düşünüldü:
Umum müdürlükçe nizamnameye tevfikan 

muamele yapılmış olduğuna göre encümence ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2086 23 - VII -1940

Karacabeyde Emre köyünde babadan kal
ına l)ataj)u ve mahkeme ilâmile malik olduğu 
arazi ve eınlâkinin bilâ kanun ve bilâ muhake
me cebren elinden alındığından ve bu mallar 
ile hiç bir alâkası olmıyan Hakkı ve Hafize 
adındaki iki şahsa teslim edildiğinden şikAyet 
etmektedir.

Adliye vekâleti cevabında :
Hakkıya aid ev ve değirmene müştekinin te

cavüzünün menine dair kaymakamlıkça verilen 
kararın tatbik edildiği ve Adliyeyi alâkadar 
eden bir muamele cereyan etmediğini ve hâsıl 
olan bu mülkiyet ihtilfıfının halli hususunda 
aid olduğu muhakemeye m üracaatta serbest ol
duğunun müştekiye tebliği, mahallî müddeiumu
miliğe yazıldığı bildirilmektedii-.

İş dü.şünüldü:
Hâdise adlî bir dava mevzuu olmak itibarile
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"3 I Arzuhal verenle- 
g ^  I rin adı, sam ve j  Arzuhal hulâsası 
^  i oturdukları yer ^ __  ̂ ^

522
'5 4 8 !

Etem Fehmi Arsam. 
Eski Muğla saylavı. 
Mühürdar caddesi 
No. 31.
Kadıköy - İstanbul.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar !No. Karar Tarihi

2087 23 - VII -1940

Tekaüd maaşının a r t-, 
tırıl m ası hakkında, j

1559
1630“

Mevlûd Durusu. 
Hususî muhasebe es
ki tahsildarı.
Ürgüb.

Tekaüdiüğûnün ic
rası ve ikramiye ve
rilmesi.

Evvelce Büyük Millet Meclisinde azahk yap
tığından ve Birinci Büyük Millet Meclisi azala
rının hususî bir kanunla terfihlerine rağmen 
kendileri pek cüzî bir maaşla tekaüd edilmiş ol
duklarından bahsile aradaki müsavatsızlığın iza
lesi için kendi hususî vaziyetlerinin de nazarı 
dikkate alınarak terfihlerini istemektedirler, 

tş düşünüldü;
Eski tekaüdlerin son neşredilen kanunla ter

fihleri cihetine gidilmiş olduğundan encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2088 23 - VII -1940

Yaşı ilerlediğinden ve tahsilat nisbeti düşük 
olduğundan hizmetine nihayet verilmiş ise de ya- 
tekaüdlüğünü yahud ikramiye verilmesini iste
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Müstedi hakkında ne 1683 ve ne de 2996 sayılı 

kanunların tatbikma imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

îcabr düşünüldü :
Hakkında tatbik edilen muameleye kani olma

dığına göre İdarî kaza yoluna müracaat edilmesi 
icabedeceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığma karar verild i..

Karar No. Karar tarihi

2089 2 3 - V I I -1940

5076 Hüseyin 
5431' ve ar.

Eskisaray.

I

Bozdoğan [ Ermenilerden satın 
i aldıkları arazi ve em- 
i lâke Hâzinece müda

hale edildiği hakkm- 
! da.

Verilen arzuhalde : Hududu millî haricine çı- 
kıpta geri gelmelerine müsaade edilen erme
nilerden noter senedile satın aldıkları gayrimen- 
kullere Hazînece müdahale edilerek tahliye et
tirdiklerinden şikâyetle parasını vererek satm 
aldıkları mülklerinin kendilerine bırakılmasını 
istemektedirler, 

tş düşünüldü :
Doğrudan doğruya bir dava mevzun olan di-
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- 5  o t u r d u k l a r ı  y e r  i _  ^  _  _   
j i lek hakkında Encümence yapılacak muamele ol

madığına karar verildi, 
i K arar No. K arar tarihi

1573 I Mustafa Bedrettin 
1646 , Mat.

j İç cebecide Ergenler 
' sokağında 3 numara- 
' da emekli subay.
I

I Ankara.

Malûliyet derecesi
nin tedkik ve tesbiti 
veya tekaüdiüğünün 
kaldırılması.

1564
1597

Rüştü Aksoy vc Ar 
Zile.

Tütün ziraatine mü
saade edilmesini is
tiyor.

1504
1 ^ 1

Ferhad Kandemir ve 
ar.
Cumalı ve diğer ma
halleler muhtarları. 
Serik.

Tütün ziraatine mü
saade edilmesi iste
nilmektedir.

2090 23 - V II -1940

Malûliyet derecesi üzerinden maaş tahsisi hak- 
kındaki mesbuk müracaatı, Askerî temyiz mah
kemesince reddedildiğinden ve mahkemenin bu 
red karan  kendisini tatmin etmediğinden ])ahsilo 
derecesinin Meclisce tedkik ve tesl)iti veya te- 
kaüdlüğünün refini istemektedir, 

îş  düşünüldü :
Mahkeme kararlarmm  ref ve tadiline karar 

verilemiyeceğinden dileğin reddine karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2091 23 - V I I -1940

Tütün ziraatine müsaade edilmesini iste
mektedirler.

Ziraat vekâletinin cevabında:
3437 sayılı kanunun 11 nci maddesi mucibin

ce Gümrük ve inhisarlar vekâletinin mütaleası 
alınmak suretile istneeıı müsaadenin verilmesi
ne imkân olmadığı bildirilmektedir, 

tş  düşünüldü:
Kanunen bu müsaadenin verilmesine imkân 

olmadığı alâkadar makamdan bildirildiğine gö
re encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2092 2 3 -V I I -1940

Tütün ziraatine müsaade istemektedirler. 
Ziraat vekâletinin c(;vabında:
3437 sayılı kanunun 11 nci maddesine tev

fikan Cümrük ve inhisailaı- vekâletinden alı
nan mütaleası üzerine bu müsaadenin verilme
sine imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Dileğin isafına kanunen, imkân olmamakla 

encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. K arar No. K arar tarihi

2093 23 - VII -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Nuri Aksak.
Sabık millî emlâk 
başkâtibi.
Af’ana .

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Voli ve defterdarın 
keyfî hareket ettik
leri hakkında.

883 j Bekdeş ve ar. 
921 I Kıllı Gerişköyü 

i Niksar.

,'Iazineden aldıkları 
arazi ])orçlarmın affi 
hakkında.

1834
1923

Mustafa Yılmaz.
62 nci alay askerî fı
rınında müstahdem. 
Denizlili.
Malatya.

Borçlusu hakkında ce
zaî takibat yapılma
sı.

Verilen arzuhalde:
Vali ve defterdarın keyfî hareketlerinden şi

kâyet etmektedir.
Maliye vekâletinin cevabında;
Dahiliye vekâletince Seyhan valiliğinden so

rularak alınan cevabda, emlâki milliyeye aid 
olub satılan göztaşı bedelini üç ay vezneye tes
lim etmediğinden ve sorgu üzerine teslime mec
bur olduğundan ve millî emlâk idaresinde de
vanı eden bu yolsuzluk yüzünden vazifesine ni
hayet verildiğinden ve bu sebeble muğber ola
rak hiç bir madde tasrih etmeden şikâyette bu
lunduğu bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Müstedi hakkında tatbik edilen muameleye 

kani olmadığına göre idari kaza merciine mü
racaat etmesi iktiza ederken Meclise müracaatta 
bulunduğu anlaşıldığından tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2094 23 - V II -1940

Verilen arzuhalde : Hâzineden borçlanmak 
suretile aldıkları arazilerin taksitlerini veremi- 
yeeek bir halde olduklarından bunların affını 
istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında :
716 sayılı borçlanma kanunu mucibince veri

len arazi borçlarının affına imkânı kanunî bu
lul uııadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2095 23-V I I -1940

Verilen arzuhalde :
Hakkını vermeyen ve aleyhinde açtığı dava

da yalan yere yemin eden borçlusunun hakkın
da cezaî takibat yapılması için vaki müracaatin- 
de amme davasının açılmasına lüzum olmadı
ğına karar verilmiş ve vaki itirazlarına rağmen 
bu karar katiyet kesbetmiş olmakla şahsî dava 
açmağa hakkı olub olmadığının bildirilmesini is
temektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1688
T t ğ s ' I

Muammer Evrim. 
Eski hudud sahiller 
sıhhat memurların
dan.
Kırkağaç.

Sıhhat vekâletince 
kanunsuz olarak müs
tafi addediîdiğindeti 
ve bu kararın Dev
let şûrasmca bozul
masına rağmen ma
aşlarının verilmediği 
hakkında.

îş düşünüldü : Kazaî mercilere vaki müra
caatları kanunî muamelelere tâbi tutulmuş oldu
ğundan Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2096 23 - V II -1940

lludud ve sahiller sıhhat umum müdürlü
ğünde memur iken hastalanmış ve Ankara Nü- 
mune hastanesile Şişli çocuk hastanesi heyeti 

sıhhiyelerince verilen raporları Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletince kabul edilmiyerek müstafi 
addedilmesi üzerine hakkında ittihaz edilen bu 
kararı idariye karşı Devlet şûrasına açtığı İdarî 
dava neticesinde Şûrayi müşarünileyha beşinci 
dairece müttehaz kararda bu babtaki muamele
nin kanun ve hakkaniyete uygun olmadığı sebe- 
bile bozulmuş olmasına rağmen kanunsuz ve se- 
bebsiz surette açıkta bırakıldığı zamana aid ma
aşlarının müstafi sayıldıktan sonra vazife gör
mediği mütaleasile verilmediğinden müstafi sa
yıldığı tarihten itibaren açıkta bırakıldığı zamana 
aid maaşlarının tahakkuk, tazmin ve tesviyesini 
taleb etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında: müstedinin Devlet Şûrasından aldığı ka
rar üzerine müstafi sayıldığı tarih ile karar ta
rihi arasında geçen, senelerce müddet zarfında 
eski memuriyetinin açık bulundurulması kabil 
olamıyacağı cihetle eski yerine bir başkası tayin 
edilmiş bulunduğundan kendisine eski maaşından 
yüksek maaşlı bir vazife teklif edilmiş ise de 
kabul etmediği ve taleb ettiği maaşlar hakkında 
da maaşa istihkakın vazife ifasile meşrut ve mu- 
kayyed olduğundan kendisi ise müstafi sayıldık
tan sonra vazife görmemiş bulunduğundan ve 
esasen bîr müddet zarfında açıkta kalmış olma- 
yıb bir âmme hizmeti olan noter muavinliğinde 
çalışarak buradan istihkakını almış olduğundan 
ve Şûrayi devletin kararında maaşının verilece
ğine dair bir kayid bulunmadığından taleb ettiği 
maaşların verilemiyeceğinin kendisine tebliği üze
rine bu hususta da Devlet şûrasına müracaat et
miş bulunduğu ve Şûrayi müşarünileyhaca ittihaz
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1881
TeTe”

Ali Sönmezoba. 
Hoşnudiye M. 
Ksengüzel sokak No. 
5.
Eskişehir.

Heyeti mahsusa ka- 
rarile nisbeti aske- 
riyesi kesildiği ve fa
kat bilâhare umumî 
afden istifade ettiği 
halde tekaüd maaşı 
alamadığından şikâ
yet.

4813
5İ4f

Hüseyin Niyazi Ta- 
bakoğlu.
Eski tabakhane ma- 
nallesinde mukim ve 
büyük Arablar kö- 
yüîıde çiftçi.
Adana.

Zabıtaca tehdid edil
diğinden şikâyet.

edilecek karara göre muamele ifa edileceği işar 
edilmiştir.

İcabı düşünüldü:
Tedkik edilen Devlet şûrası kararında müste- 

dinin müstafi addine aid muamelenin bozulma
sına mütedair olub açık maaşlarının verilmesi 
hakkında ikame eylediği anlaşılan ikinci davası 
henüz neticeye iktiran etmediğine göre maaş hak
kında encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2097 23 - VII - 7940

Verilen arzuhalde : Heyeti mahsusa kararile 
nisbeti askeriyesinin ve tekaüd maaşının kesil
diğinden bilâhare haklı veya haksız olsun mah
kûmiyetleri silen bir umumî af kararı olmasına 
rağmen elân tekaüd maaşı alamamakta olduğun̂  
dan bahsile perişan haline nihayet verilmesi için 
tekaüd maaşlarının itasının karar altına alınma
sını dilemektedir.

îş düşünüldü: Tekaüd maaşının yeniden bağ
lanması yeni bir kanun mevzuu olmakla Encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2098 23-VII-1940

Arzuhalde : Hayvanatı arasına karışan bir 
mandanın polis tarafından alınarak Zekioğlu 
Kasım Emese teslim olunduğundan ve kendisine 
zulüm ve tehdid yapıldığından şikâyet etmek
tedir.

Dahiliye vekâletinden gelen karşılıkta : 
Mezkûr mandanın çalındığından bahsile vaki 

müracaat üzerine mandanın H. Niyazinin ahı
rında bulunduğu ve yedi emine teslim edilerek 
Niyazi hakkında da kanunî takibat yapılmakta 
olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Vaziyetin kendisine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2099 2 3 -V II-1940
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1 5  i Arzuhal verenle- 
'I j® I rin adı, sanı ve 

 ̂ oturdukları yer
5026 I Feyzi Şarman.
5378 I Kski cami mahalle 

sinde Şehirlioğlu. 
Merzifon.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Hâzineden taksitle 
aldığı dükkân hak
kında.

2U22
2122"

Memed Cemal Var- ı 

nalı.
I

Işıklar Orhon sokak | 
No. 14. I
Sabık başkonsoloslar- j 
dan. I

Ankara. !

Vaktinden evvel te
kaüde sevkedilmekle 
mağdur edildiği hak
kında.

Arzuhalde: Hâzineden taksitle aldığı dük
kânın ilk taksitini verdiğinden ve geriye kalan 
taksitleri İktisadî buhran dolayısile tediyeden 
âciz kaldığından ve 3001 liraya aldığı dükkânın 
ihalesi feshedilerek talibine bin bir liraya iha
le edildiğinden ve farkı fia t olan iki bin liranın 
hükmen kendisinden tahsiline kıyam edildiğin
den ve halbuki 3031 sayılı kanunla ihale bedeli
nin yüzde yirmisini verenlerin almış oldukları 
gayrimenkulü Hâzineye iade edebileceklerinden 
ve 3524 sayılı kanunla, o tarihe kadar verilme
miş olan borçların yirmi taksite bağlandığından, 
binaenaleyh kendisi gibi mağdur vaziyette olan
lar için atıfet gösterilerek bir kanun çıkarılma
sını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Böyle bir ka
nun teklifinin mümkün ve muvafık görülmediği 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kanun teklifine aid dilekler 
hakkında karar ittihazına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2100 2 3 - V I I -1940

Verilen arzuhalde : Kırk seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi Hariciye memurluklarında 
hizmet ettiğinden ve 1940 senesinde tekaüd edil
mesi iktiza ederken vekâletçe 1938 tarihinde 
tekaüde sevkedildiğinden yapılan bu muameleye 
kani olmayarak Devlet şûrasına m üracaat etmiş
se de elindeki nüfus tezkeresi ve sair vesikala
rın tedkik ve tesbiti için Dahiliye vekâletine mü
racaata mecbur bırakıldığından ve bu karardan 
bir sene sonra elde ettiği yeni vesikalarla tas
hihi karar koylile Devlet şûrasına yeniden mü
racaat etmiş ise de kararın  tashihini mucib bir 
sebeb olmadığı hakkında aleyhine karar veril
diğinden ancak nüfus kayidlerine nazaran yapı
lan tekaüd muamelesinin kanuna muhalif oldu
ğunu ve mağdurini siyasiye hakkının tanınma
dığından yedi buçuk senelik mükteseb hakkın
dan mahrum edildiğinden şikâyetle hukukunun 
muhafaza ve siyanetini istemektedir.

îcabı düşünüldü : Meclisi Âlice müttehaz 803 
sayıh karar mucibi Devlet şûrası kararlarının
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! Arzuhal verenle- 
g P I  rin adı, sam  ve 1 Arzuhal hulâsası 
^ I oturduklai'i yer î __________

673
705

Memed Sabri Kizir. 
Hüseyin köyü lıalkı 
namına.
Elâzığ.

Kuray adi verilen 
köv sulan hakkında.

5247
5622

Divane Adı^?üzel. 
Hanereşik köyünden. 
Ağn.

Muhtar seçiminin 
yolsuzluğundan şi
kâyet.

1645
1724

!$eref Kayaboğazı. 
Kasımpaşa Neva so
kak No. 24 evde. 
Vekâlet emrinde. 
İstanbul.

Haksız olarak me
muriyetinden çıka
rıldığından şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

bozulmasına imkân olmadığından dileğin reddi
ne karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2101 2 3 - V I I -1940

Arzuhalde : Köylerinin Kuray adı verilen su- 
InrıiH Ehlzığ için almak istediklerini bu su alınır
sa köylerinin susuz kalacağından şikâyet edilmek
tedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Vilâyetten aldığı yazı üzerine bu suyun Har- 

put nahiyesi belediyesine aid olub H arputtan 
sonra bu köye gittiğini yazm akmadığını ve 
Harputun da şikâyeti bulunmadığına göre bu 
köyün şikâyet etmeğe hakkı olmadığı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

2102 23 - V II -1940

Köy muhtar seçiminin usulsuz yapıldığından 
vo seçilen muhtarın kanunî vasıflan haiz olma
dığından bahsedilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Mahallinin işarına atfen bu iddiaların yersiz 

ve usulsüz bulunduğu bildirilmektedir, 
îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2103 23 - V II -1940

]\Iüstedi : Başvekâlete yazdığı bir tazallümna- 
moye haberi olmadan imzasını koyan başkasının 
ya])tığı muameleden dolayı haksız olarak memu
riyetinden çıkanidığından şikâyet etmektedir. 

Hariciye vekâletinden yapılan tahkikatta : 
Müstedinin Devlet şûrasında açtığı dava so

nunda : Müstedinin vekâlet memurlarını âmirleri 
aleyhine tahrik eder mahiyette vaziyetler ihdas et
mesi mesainin ahengini ihlâl etmiş olmak itiba- 
rile hakkında tatbik edilen muamelede kanun-
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suzluk görülmediğinden davasının reddine karar 
verildiği anlaşılmıştır, 

îş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 

Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2104 23 - VII. 1940

32
33

Saffet Ersoy.
Fski müdür Rıza 
Turgut nezdinde. 
Sarayköy.

Tekaüd hakkının ta
nınması veya ikrami
ye verilmesi.

1884 M. Artaş ve ar. 
1979 K araburun kazası.

Porçlarının 15 sene 
taksite bağlanması.

Müstedi arzuhalinde:
Kursta muvaffak olamadığından tasfiyeye 

tâbi tutulmuş ise de maarif hayatında bilâfası- 
la on dört seneden fazla hizmet ettiğinden ve 
aidatı tekatüdiya verdiğinden bahsile tekaüd 
hakkını veya ikıamiyeye nail olamadığından 
müştekidir.

Maarif vekâletinden alınan cevab yazısında:
Müstedinin 1040 kuruş maaşla müstahdem 

iken tâbi tutulduğu kursa ve imtihana iştirak 
etmediğinden 1 - X -1929 tarihinde vazifesine 
nihayet verildiğinden, bu itibarla ikramiye ve
rilmesi hususundaki dileğinin yerine getirilme
sine kanunen imkân görülmediğinden bahsedil
mektedir.

îş düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kani olmadığı su

rette kazaî mercie müracaat etmesi icab edece
ğinden encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2105 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Mahsullerinin yüksek fi- 
atle satıldığı zamanlarda tarım kredi koopera
tiflerinden istikraz eyledikleri para borçlarını 
muntazaman ödemekte ve yeni krediler temin 
etmekte iseler de halen bu imkân ellerinde ol
madığından borçlarının on beş seneye taksite 
bağlanmasını istemektedir.

îş düşünüldü : Dileğin mahiyetine göre Ar
zuhal encümenince karar ittihazına mahal olma
dığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2106 23 - VII -1940
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1838
1 ^ 7

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Mustafa Genç Haşan 
nirid hanında. 
Atpazan. 
inkara.

Arzuhal hulâsası

Maluliyet maaşı bağ-1 
lanması. !

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

39
■40

■̂84
9 2 2 ' ,

1(66 i 
1745 i

Abdülkerim Kop. 
Çarşamba Kokulu})a- 
lıar sokak No. 19. 
F'atih - İstanbul.

.\('ik maaşlannın ve
rilmesi.

S83İ5 Memed Çopuroğlu ve 
4042 21 arkadaşı.

Yenicami mahalle
sinde.
Ürgüb.

Hâzineden taksitle 
almış oldukları gay- 
rimenkullerin taksit 
bedelleri hakkında.

Umumî harbde malûl kaldığından malûliyet 
maaşının bağlanmasını istemektedir.

Yapılan tedkikatta : Müstedinin dileği Dev
let şûrasınca ve Askerî temyiz mahkemesinde 
tedkik ve binnctice reddedilmiş ve sadır olan 
ilâmların katiyet kesbetmiş olduğu anlaşılmıştır.

İş düşünüldü : Mahkemelerden katî kararla
ra bağlanan dilek hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2107 23 - VII -1940
Aksaray vilâyetinin lâğvi üzerine vilâyet 

matbaası şermürettibliğinden açıkta kalmış ve 
açık maaşı verilegelmekte iken buğday koru
masında 60 lira ücrete tayin kılındığından açık 
maaşının kesilmiş olması mağduriyetini mueib 
olmuş bnlunduğundan tekaüdiüğüne medar ol
mak üzere açıkta kaldığı müddetin filî hizmet 
addedilmesini /e hakkının verilmesini istemekte
dir.

îş düşünüldü :
Ücretli bir hizmet deruhde etmesinden kesi

len açık maaşı ile açıkta kaldığı müddetin filî 
hizmet sayılması hakkındaki dileğini kabul et
meyen makamın tatbik ettiği bu muameleye ka
naat edilemediğine göre kazaî mercie müracaat 
zarureti bulunmakla Encümence yapılacak mua
mele olmadığıma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2108 23 - VII -1940

Arzuhal sahihleri Hâzineden taksitle almış 
oldukları gayrimenkjıllerin taksitlerini veremi- 
yecek vaziyete dürdüklerinden bir çare bulunma
sını dilemektedirler.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş alı
nan cevabta: '

Son neşrolunan 3524 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde bakiye taksitleıinin 15 seneye tecili 
suretile dileklerinin yerine getirilmesi mümkün 
bulunmuş olduğundan 14 - YII - 1938 tarih ve 
32623/48/11268 sayılı yazı ile Kaj’Beri defter- 
darlığuıa yazılmış ve dilekleri yerine getirilmiş 
olduğu bildirilmiştir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2934
3 08^

Bekir Kadıoğlu ve 
ar.
Silvan kazasının Haz- 
ro nahiyesine bağlı 
Şimşim köyünde A- 
zerbaycan göçmenle
rinden.
Diyarbakır.

Kendilerine iş veril
mediğinden şikâyet.

3856 ' Memed Ali özen. 
Ö̂6T"' *̂ıva vekili.

Nazilli.
3857 I 
'4068 I

I

3549 ; 
3739'

Müekkilinden hak
sız olarak tahsil edi
len paranın istirdad 
edilmemesinden şikâ
yet.

135
141

Ahmed Hamdi Er
dem.
Sanyerde Fıstıklı 
bağlarda 39 numara
lı evde mukim eski 
posta memurların
dan.
Sarıyer - İstanbul.

3527 sayılı kanunla 
affedildiğinden açık 
maaşları ve ikrami- 
yevsinin verilmesi.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

tş düşünüldü:
Keyfiyetin bu şekilde dilek sahiblerine bildi

rilmesine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2109 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde: kendileıiııe iş veıilmedi- 
ğinden şikâyet etmektedirler.

Keyfiyet Dahiliye vekâletinden somimuş ve 
alınan eevabta: iş için müracaat etmediklerinden 
ve esasen kendileri iş ya])acak kabiliyette olma
dıklarından ve verilen arazinin bir kısmını sat
tıkları bir kısmını da terkederek dağıldıkların
dan iddialarının doğru olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2110 23 - VII -1940

Müekkilinden Mâliyece haksız olarak tahsil 
edilib hususî idare hesabma Ziraat bankasına ya
tırılan paranın istirdad edilmemesinden şikâyet 
edilmektedir.

Yapılan tahkikatta: Müstedi vaki şikâyetinin 
yerinde olmadığından sarfınazar eylediğini tah
riren beyan etmekle Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2111 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Heyeti mahsusa kararile 
Devlet hizmetinde laıllanılmamasma karar ve
rilmiş ise de 3527 sayılı kanunla affedildiğinden 
açık maaşlarının ve tekaüd edilmekle beral)er ik
ramiyesinin verilmesini istemektedir.

Divanı muhasebat riyasetinin cevabında :
Açık maaşı verilmesine imkân olmadığı gibi 

bahsedilen kanunda sarahat olmadığından teka
üd ve ikramiyesinin verilemiyeceği bildirilmek
tedir.

tş düşünüldü :
Müstedi hakkında kanuna muhalif muamele 

tatbik edilmediğine göre Encümence yapılacak
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otııı-dukları yer

4584
4898

Salih Boz.
Balâ mahallesinde.
Bozahınedüğlu.
Terzi.
Sarayköy.

265
278'

Haşan Aksan ve 
Salihli.

289 I
3 ö r l

Şevki Oğuz. 
Hukuk hâkimi, 
tnebolu.

Arzuhal hulâsası Encüm en karan ve ne sebebden verildiği

muamele olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2112 23 - V II -1940

Emvali metrukeden Verilen arzuhalde • Sarayköy kazasında em- 
satın aldığı evin ken- j vali metrukeden satın aldığı evin bedelini ödediği
dişine teslim edilme
diğinden şikâyet.

ar. Avukathk kanunu- 
I nun kendilerine taal

lûk eden kısmının ta
dili.

Avukatlık yapabil
mesi hakkının tanın
ması.

halde içinde şagili olan şahıstan tahliyesi ile Hâ
zinece kendisine teslim edilmemesinden şikâyet 
etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabmda :
Mülkiyetin intikalile müstedinin fuzulen şağil 

olan şahıs aleyhinde mahkemeye müracaat ede
bileceği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Bedeli verilib namına tescil muamelesi yapı

lan müstedinin ademi teslimden dolayı Hâzinede 
bir hakkı mevcud ise Hâzineden ve evin tahliyesi 
için fuzulen şağilden dava etmek hakkı mahfuz 
olduğundan Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2113 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde:
3499 sayılı avukatlık kanunu hükmünce }>eş 

avukat bulunan yerlerde vekâletlerinin kabu
lüne ıııesağ olmadığından gadirden korunmala
rı için Avukatlık kanununun kendilerine taal
lûk eden kısmının tâdili istirhamına dahildir.

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal -olmadığına karar 

verildi.
K arar No. K arar tarihi

2114 23 - VII -1940

I Verilen arzuhalde : Meslekten yetişen bir kr- 
i sim hâkimlerin 3499 sayılı avukatlık kanununun 
' muvakkat üçüncü maddesile avukatlık hakkın- 
i  dan mahrum edildiklerinden bu maddenin kal-
I

I dırılarak (m seneden fazla hâkimlik ve Cümhuri- 
yet müddeiumumiliği ve mahkeme azalığı ya- 

' panların meslekten ayrıldıkları zaman avukat- 
; ilk yapmaları hakkının tanınması taleb edilmek- 
: tedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ArmıbAİ hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

İş düşimüldü:
Dilek yeni bil- kanun mevzuu olmak itibarile 

tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Salim Palabıyık. 
Acıbadem Esad Pa
şa sokak No. 5. 
Kadıköy - İstanbul.

Karısı ile kızının dö
vüldüklerinden mü
tecavizlerin cezalan
dırılması.

4114
4328'

Ziya Tatov. 
Eski muhafız. 
BtOgat köyü. 
Ankara.

Tekrar vezifeye alın
ması ve açık maaş- 
lannın verilmesi.

2115 23 - VII -1940

Müstedi arzuhalinde:
Acıbadem mevkii polis ve muavini tarafın

dan kendisinin ve karısı ile kızının dövüldüklerin
den bahsile mütecavizlerin cezalandırılmasını is
temektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevabda:
Haklarında şikâyet edilen komiser muavini 

Şükrü Tunçer ile polis Ali Gelembelin ayni za
manda âmiri namına rüşvet almak ve bir arabacı 
ile bekçiyi dövmek ve hilafı hakikat rapor ver
mek ve ahırını temiz tutmadı bahanesile müşteki 
Salihe ceza yazmamak için rakı aldırmak ve gece 
yarısı gayri kanunî bir şekilde eve girmek suçla
rından dolayı meslekten ihraçlarına ve 1609 sa
yılı kanuna göre de haklarında takibat yapılmak 
üzere evrakile Inriikte Cümhuriyet müddeiumu
miliğine tevdilerine mahallî inzibat komisyonun
ca karar verildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Müstedinin şikâyeti yerinde görülmüş ve mü

tecavizler hakkında takibata başlanmış olduğu 
anlaşılmıştır. Müstedinin ayni zamanda şahsî hak
ları için suçlular aleyhine davaya da müdalıale 
edebileceğinden encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2116 23 - VII -1940

Müstedi: Birinci sınıf orman başmuafızı iken 
1928 yılında kadro harici kaldığmı ve bu muame
lenin haksız olduğundan bahsile tekrar vezifeye 
alınmasmı ve açık maaşlarının verilmesini iste
mektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevabda: 
Müstedinin 31 - V -1928 tarihinde kadrosunun 

lâğvi üzerine açıkta kaldığmdan ve açık maaşla
rının verilmesi için düyun ilmühaberi tanzim 
edilmesinin Ankara vilâyetine yazıldığından ve
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

204 i İbrahim Ustrâ
Hacı Zekeriya ma
hallesi Romanya göç
menlerinden. 
Kırklareli.

S. ve t. muavenet ve
kâletine verdiği arzu
haline henüz cevab 
alamadığı hakkında.

5319 .Nuri Yağmaıj ve ar. 
5099* Pekmaz pazarında. 

Kütahya.

Taksitle Hâzineden 
satın aldıkları gayri 
menkullerin tapuya 
raptı.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kendisinin kadr'oda eski derecesine muadil mü- 
nasib bir yer olmadığı için tekrar vazifeye alına
madığından ve halen harb okulu alayı yazıcılı
ğında ücretle müstahdem bulunduğundan bah
sedilmektedir, 

îş düşünüldü:
Müstedi hakkında kanuna muhalif bir muame

le tatbik edilmediğinden tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2117 23 - VII -1940

Müstedi arzuhalinde:
İskânı için 29 - XI -1938 tarihinde S. ve t. mu

avenet vekâletine müracaat ettiğine, henüz bir 
cevab alamadığından ve daha sonra müracaat 
edenlerin dileklerinin kabul edildiğinden bahsile 
şikâyet etmektedir.

S. ve 1. muavenet vekâletinden alman cevab 
yazısında: Romanya muhacirlerinden İbrahim 
Usturanın evvelce vekâlete vaki müracaatı üze
rine Kırklareli vilâyetile sebkeden muhabere ne
ticesinde bu muhacire verilmiş olan toprakların 
tapuya bağlanmak üzere olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Müstedinin dileği yerine getirildiğinden key

fiyetin kendisine tebliğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2118 23-V II-1940

Verilen arzuhalde:
Taksitle Hâzineden satın aldıkları gayrimen- 

kullerin tapuya rabt ve ipotek tesisi için ayrıca 
üç aylık bir mühlet verilmesi ve mallarının satıl
maması istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
3524 sayılı kanuımn ikinci maddesi hükmü 

dairesinde muamele yapmayan müstediler hak
kında kanunun üçüncü maddesinin tatbiki zam- 
reti karşısında vekâletçe yapılacak muamele ol
madığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Bahsedilen kanunun ikinci maddesinde müs- 

tedilere verilen üç aylık mühlet aynea temdidi 
şeklinde sebkeden dilek yeni bir kanun mevzuu
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251 I H. Ziya ve ar. 
264 I l^hıcarııi liatibi. 

, Bursa.

1109 i 
1162 !

157

165

Ömer Atilâsoy. 
îş limited anonim 
şirketi.
Su işlerinde mühen
dis.
Malatya.

olmak itibarile Encümence j^apılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

I K arar No. K arar tarihi

2119 23 - V II -1940

]Vraaşlarınııı arttırıl
ması.

^füstediler: vilâyatı saiıv lıayrat hademelerine 
nisbctle vazifelerine mahsus maaşların azlığın
dan ve jçe(*inmek imkânı bulamadıklarından bah- 
sile maruz kaldıkları müsavatsızlığın kaldırılma
sını istemektedirler.

Vakıflar U. Müdürlüğünden alınan cevabta: 
Hayrat hademesi kadroları üzerinde inceleme 

yapılmakta ve bu meyanda Bui’sa camileri hade
meleri de nazarı dikkate alınarak aylıkları az 
olanların imkân dahilinde arttırılması cihetine 
gidi 1 eceği bi 1 dirilm('kteclir,

İş düşünüldü:
Alâkadar merciden dilek hakkında icab eden 

alâkanın {gösterilmiş olduğu bildirilmekle îîncü- 
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve- 
rildi.

K arar No. K arar tarihi

Türk tabiiyetine a- 
lıııması hakkında.

2120 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Macar tabiiyetile 1925 se- 
i nesinde Türkiyeye geldiğinden ihtida ettiğinden 
, ve Türk tabiiyetine kabulü için \nikubulan mü-
j racaatlerinin semeresiz kaldığından bahsile Türk
: tabiiyetine kabulünü istemektedir,
j Dahiliye vekâletinin cevabmda :
I Mumaileyhin yurddaşlığa almması muvafık
' görülmemiş ve kendisine tebliğat yapılmış oldu-
I ğu bildirilmektedir,
j İş düşünüldü :

Encümence yapılacak muamele olmadığına
I karar verildi.
I Karar No. K arar tarihi

Osman Nuri So.^nık. 
Arzuhalci.
Kütahya.

Arzuhalcilikten me- 
nedildiğinden şikâ
yet.

2121 2 3 - V I I -1940

Adlî işlerde arzuhal yazmaktan menedilme- 
sinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tedkikatta: Aynı dilek hakkında 1476 
sayı altında Encümence 4 - IV -1940 tarihinde
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

karar verilmiş olduğu görülmekle yeniden karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4671
5ÖÖÖ'

Memed Şakir Atmaca. 
Emekli alay kâtibi 
Bahrioğlu.

Hayrabolu - Tekirdağ

Harb zammından 
mütevellid matlubatı 
hakkında.

1210
1270

Edib Altiok. 
ölü saylav Ahmed 
Hamdioğlu ve sal)ik 
Oerede müstantıkı. 
' '̂'ozgad.

2122 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : 37 sene hizmetten sonra 
tekaüd edildiğini ve 335 tarihinden 1341 tarihine 
kadar harb zammından mütevellid matlûbatmın 
verilmediğinden teraküm etmiş olan bu matlûbu
nun itasını istemektedir

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
1626 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 31 

kânunuevvel 1341 tarihine kadar tekaüdiüğü icra 
edilerek kendilerine veya vefatı vukubulubda 
ailesine maaş tahsis edilmiş olanların zamları, 
31 kânunuevvel 1341 tarihinden itibaren verilir 
hükmüne tevfikan ondan evvelki müddete aid 
zammın verilmediği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
M, Müdafaa vekâletinin tatbik ettiği muame

leye kanaat edilmediği surette kazaî yollara mü
racaat edilmesi iktiza edeceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2123 23-V II-1940

Dava vekili ruhsat
namesi verilmesi ve
ya bir va/ifcye tayi
ni.

Verilen arzuhale : 14 sene sorgu hâkim ve
killiği yaptığından ve son defa icra kılınan im
tihanda bir dersten muvafak olamadığı için va
zifesine .nihayet verildiğinden ve bir ikramiye ve
rilmediği gibi on dört senelik mustantık olmasına 
rağmen avukatlık ruhsatnamesi de verilmediğin
den şikâyetle avukatlık kanununun 3 ncü muvak
kat maddesinin tefsirile mükteseb hakkının ta
nınması veya yeni bir memuriyet verilmesini is
temektedir.

Aldiye vekâletinin cevabında : Mumaileyhin 
üç defa imtihana iştirak ederek üçünde de mu
vaffak olamadığı için vazifesine nihayet veril
diğinden ve avukatlık kanunu ruhsatname itasına 
mâni olduğundan ve hizmet müddeti 25 seneden 
dun olduğundan tekaüd maaşı verilemeyeceği gi
bi ikramiye verilmesini mucib bir halde bulun- 
lumnadığından ve bu hususta Devlet şûrasına da
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
o ^ rd u k la ıı yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1942
2052

A. Kuba ve ar. 
Cümhuriyet Halk 
Partisi Karahisar na- 
lıiyesi başkam, 
încesu - Kayseri.

1565
1636

Nazmi Erçelebi. 
Pangaltı Bozkıırd 
caddesi No. 97. 
İstanbul.

İncesu kaznsımn Ka
ralı isar nahiye mer
kezine nakli.

Noksan hesab edilen 
hizınet müddetinin 
tashihi.

müracaat etmiş olub davasının derdesti rüyet bu
lunduğu ve ilk mertebe memuriyetler için mahallî 
adliye encümenlerine müracaati ieab ettiğinden 
vekâletçe yapılacak muamele olmadığı bildiril- 
mektedri.

îş düşünüldü : Tefsir ve memuriyet talebine 
dair müstedinin dileği hakkında tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2124 23 . VII -1940

Müstediler : İncesu kazasının Karahisar nahi
ye merkezine naklim istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Vilâyet ve- 
kazamn gösterdikleri lüzuma nazaran bu nahiye
nin taıa teşekküllü bir nahiye haline ve müstedi- 
lerce kaza haline ifrağı istenmekte ise de değişik
lik bir bütçe meselesi olduğundan dileklerinin ye
rine getirilemediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dahiliye vekâletini alâkadar 
eden dilek hakkında Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2125 23 - VII -1940
•

Talebi le Bozdoğan lualmüdürlüğünden teka- 
üdlüğünde hizmet müddeti noksan hesab edilmiş 
olmasile tashihi -icjiıı JMaliye vekâletine vaki müra
caatında müsbet bir netice elde edememekle be
raber Divanı ınuliasebat riyasetine vaki müra
caatı üzerine de hakkında menfi karar verilmiş 
olduğundan ve memuriyeti sabıkası olan Vodina- 
nın işgalinde ınevcud nukudu ve evrak ve defa- 
tiri he âbiyeyi hayatını istihkar ederek düşman
dan kurtarıb Maliye nezaretine tevdi ve teslim 
eylediğinden bu uğurda geçen müddetin nazarı 
itibare alınmaması mağduriyetini mucib oldu
ğundan bahsile işgal mıntakasmda nukud ve ku- 
yudun nakli hizmetinin filî hizmet addine ve te- 
kaüd maaşının tashihine karar verilmesini iste
mektedir.

îş düşünüldü; îşgal mıntakasmda geçen hiz- 
mtin filî hizmetten addedilmemesi şeklinde aid
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329 1

I
3818 i  
4Ö^“i

Ahmed Hamdi Işık. 
Caferiye mahalle
sinde 13 numaralı 
evde. Muhlis Tuzla
sı eski müdürü. 
Vanlı.
Erzurum.

Encüm en karan  ve ne sebebden verildiği;

olduğu merciden tatbik edilen muameleye kanaat 
etmiyen müstedinin İdarî kaza yoluna müracaat 
etmesi iktiza etmekle encümence bir karar ittiha
zına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2126 23-VII-1940

İkramiye verilmedi
ğinden şikâyet.

Verilen arzuhalde • 60 yaşında tahdidi sinne 
tâbi tutularak tekaüde sevkedilraiş olduğundan 
ve 30 sene iki ay maaşlı olarak Muhlis tuzlası 
müdürlüğünde ve 4 sene bir ay da 2159 sayılı 
kanuna tevfikan ücretle aynı vazifede hizmet 
r̂ördüğünden ve 1 - VII -1937 tarihinde vazife

sine nihayet verilerek tekaüde sevkedildiğinden 
ve otuz seneden fazla maaşlı filî hizmeti olduğu 
halde ikramiye verilmediğinden şikâyet etmek
tedir.

İnhisarlar vekâletinden alınan cevabda: 2921 
sayılı kanunun 21 nci maddesi hükmüne tevfi
kan tekaüde sevkedildiği ve 3Û seneyi müteca
viz bir zaman maaşlı vazifede bilfiil bulunmuş 
ise de tekaüde sevkedildiği zaman bulunduğu 
hizmetin ücretli vazifede müstahdem bulunma
sından dola>n ikramiye verilemediği bildirilmek
tedir.

Meselenin bir kere de Divanı muhasebat riya
setinden sorulması muvafık görülmüş alınan ce
vabda : Tuz memurlarının maaşlarının ücrete 
tahvili kanunla yapılmış ve 15 sene maaşlı me
muriyet yapanların bu müddetten sonr̂  idarede 
{geçirecekleri hizmet müddeti tekaüdiüğe sayıla
cağı ve ancak Meclisin 609 sayn̂ lı kararma binaen 
ikramiye alamayacakları malûm bulunmuş işe de 
müstedinin maaşlı olarak 30 seneyi mütecaviz bir 
müddet filî hizmeti mesbuk bulunduğuna binaen 
ikramiye almasmm muvafık olacağmm Umumî 
Heyetin mütaleasmdan olduğu bildirilmiştir.

tş düşünüldü :
2159 sayılı kanuna tevfikan maaşla müstah

dem tuz memurlarının maaşları 1 haziran 1933 
den itibaren ücrete tahvil edilmiş ve ücretle 
müstahdem memurlara velevki 30 seneyi ikmal 
etmiş olsa dahi ikramiye verilmesi kabul edilme
miş ise de müstedinin istihkakmm maaştan üc
rete tahvili esnasında filî hizmetinin esasen 30
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

3499 1 Haşan ve ar.
3683 j Salihoğlıı. 

i Allaf - Siird.

4017
4234

Arzuhal hulâsası E n c ü m e n  k a r a n  v e  i h *  sebebden verildiği

Belediyece halktan 
tartı ve ök*ü resmi
nin alındığından şi- 
kâvet.

seneyi tecavüz etmiş olduğu kabul edilmesine 
mebni Divanı muhasel)at Heyetinin ınusil) j^örü- 
len mütaleası veçhile hakkı olduğu anlasjılan mu- 
ınaileylıe ikramiyesinin tahakkuk ettirilih ve
rilmesi lü/uınuna karar verild i.

K arar No. K arar tarihi

2127 23 - VTÎ -1940

Siii'dde kurulan pazarda kanuna nmhalif ola
rak belediyece halktan tartı ve öleü resminin 
mecburî olarak alındığından ve bu suretle tica
ret serbestisin i ihlâl edeceğinden şikâyet edil- 
mektediı*.

Dghiliyo v(*kâletind(‘iı alınan cevabda : 
Filhakika yeni kurulan ])azarda satılan eşya

nın belediye tartr ve ölçüsü ile satılması köylünün 
menfaati namına kabul vo tatbik edilmiş olduğun
dan 1236 sayılı kanuna tevfikan tartı ve ölçü 
için müracaat vukuunda beher yüz kilodan iki 
kuruş rc'sim alınması Siird vilâyetine tebliğ edil
miş olduğu bildinimiştir. 

îş düşünüldü ;
Bahsedilen kanunun birinci maddesinde: Ve

zin için satıcı ve alıcıya belediye bir mecburi
yet tahmiline hak ve salâhiyeti olmadığından sa
tıcı ve alıcı tarafından ihtiyarî olaı-ak müracaat 
vukuunda 100 kilo eşya için iki kui’uş kantar res
mi belediyenin hakkı olabileceğinden Siirdde 
buna muhalif tatbik edilen muamelenin tashihi 

j icabedoceğine karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

Etem Aral. i Amerikan kollejinin
Valide çeşmesi spor ] mühendis kısmında 
caddesi 167 numara-1 okuyan Bulgar tale- 
da. 1 hakkmda.
Beşiktaş - İstanbul.

2128 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde: Amerikan kollejinin mü
hendis kısmında okumakta olan Bulgar tebaasın
dan Peler Akrabofun 1935 senesinde Atatürkün 
fotoğı-afını tahkir ettiğinden ve bu sebeble vaki 
ihbarı üzerine tahkika İstanbul K ültür direktörü 
l.smaii Hakkı Erkmen memur edilmiş ise de ilti
maslarla iş hali üzere bırakıldığından şikâyet et
mektedir.

^laarif vekâletinden alınan cevabta: 
Tahkikata vekâlet müfettişi Fethi îsfendiyar- 

oğlu memur edilmiş ve bilâ-hare teftiş heyeti reisi



O
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
ot uı dukları ^er Arzuhal hulâsası

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

de işle meşgul oiıımş ve bütün talıkik evrakı mü
dürler Kneümeniiıee gözden geçirilmiş vaki olan 
ihbarın sabit olmadığı neticesine varılmış ve bu 
mesele ile Adliye vekâleti de alâkadar olduğun
dan vaki taleb üzerine bu şikâyete aid dosya Ad
liye vekâletine devredilmiş ve vekâleti müşarü- 
nileyhaca takibat icrasına izin verilmediği bil
dirilmiştir.

İş düşünüldü :
Encümenim izce de yapılacak bir muamele bu- 

lunınadığma kai’ar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2129 23 - VII -1940

1203; 
1262;

Ahmcd.
Ketlıüdaoğullann-
dan.

Çarşıbaşı 
Amasya.

T('kaıul
kında.

maaşı hak-

malıallesi.

Alüstedi tokaüd maaşı muamelesinin 13 sene- 
«lenberi sürüncemede bıi’akıldığıııdan buhsile bir
an evvel tekaüd maaşı bağlanmasını i.stemektedir. 

M. M. Vekâletinin eevabmda:
Yirmi seneyi mütecaviz bir müddet askerlik 

yapan müstedinin terhis edildikten sonra tekrar 
askere alınmak suretile hizmetinin fasılalı ge<*miş 
olduğundan ve fasılasız ge(jen hizmet müddeti 
ise 18 sene 2 ay 22 günden ibaret bulunduğun
dan ve 14 ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununda 
ise 20 s('nc fasılasız hizmeti olan askerlere tekaüd 
hakkı vermekte olduğundan bahsile vekâlet(*e 
iptida yaj)ilan tahsis muamelesinin muhassasatı 
zatiyeco kanuna uygun görülmiyerek (,‘evrilmesi 
üzerine yürütülmesine imkân görülmediği bildiril
mektedir. ^

İş düşünüldü:
W*kâletçe tatbik edilen muameleye kanaat 

edilmediği surette kazaî mercie müracaat edil
mesi zarurî olduğundan Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2130 23-V11-1940

347S
3658^

3ru.stafa Tekin. 
Vakıflar eski san
dık emini.
Urfa.

Haksız yere vekâlet
emrine alındığından j

]\Iüstedi: Haksız yere vekâlet emrine alındı
ğından mağduriyetine nihayet verilmesini iste-

. mağduriyetine niha- j mektediı. 
r e t  veriİmesini iste- I Vakıflar umum müdürlüğünden alınan* eevab-
mektedir. |

Tamirat nuısraflannın tesbitini imkânsız kü-
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Arzuhal hulâsası E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

3171
3338

Mevlûd ve ar. 
Bebek köyünden. 
Akdağmadeni.

3840
4ÖW

Mustafa Şevki Bin
göl.
Muradiye köyünde 
Fırka 16. alay 44. 
birinci tabur komu
tan muavinliğinden 
emekli binbaşı. 
Manisa.

mak için akar numaralaıile sarf evrakında tahrif 
yapmaktan ve asılsız evrakı müsbite tanziminden 
ve muhafazası altında bulunan evrak ve senedler- 
le suçun meydana çıkmaması için vesikaları tağ
yir ve hile istimalile para ihtilâsmdan suçlu müs- 
tedinin arkadaşlarile birlikte Devlet şûrasınca 
lüzumu muhakemelerine karar verihniş ve bu ka
rar aleyhine suçlular tarafından vaki itirazın 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
I Kanunî bir muamele tatbik edilmiş ve şikâ

yet mevzuu olan hâdise adlî safhaya intikal etmiş 
olduğundan encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İskân memurundan 
şikâyet.

2131 23-V II-1940

İskân memuru Ilaşimin zülmünden şikâyet 
etmektedir.

S. ve 1. muavenet vekâletinden alınan cevab-
da:

I

I  Vaki şikâyet üzerine ilk safhada müfettişin 
j gösterdiği lüzuma mebni iskân kâtibi Haşirn 
i- Tatlının vazifesine nihayet verilmişse de hakkında 
! yapılan tahkikatta bu memurun bir suçu tesbit 
I edilemediği ve bununla beraber Tokad vilâyeti 

merkez iskân memurluğuna tayin edildiği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü:
Vekâletçe icab eden takibat yapılmış ise de 

memurun suçu tesbit edilememiş olduğundan en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Emvali metrukeden 
satın aldığı bağın 
taksit borcu hakkın
da.

2132 23-V II-1940

i

Verilen arzuhalde : Emvali metrukeden satın 
aldığı bağın taksit borçlarının yalnız yansını 
ödeyebilmiş mütebaki borcu veremeyeceğinden 
3031 sayılı kanuna uyarak bağı Mâliyeye iade et
meğe mecbur kalmış ise de bağın kenarında ço- 
ctıklannın barınması için yaptığı hanenin arsa
sının takdir edilecek bedelle kendisine bırakılma
sını ve hanesine ilişilmemfi esini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda :



ee

S 5 5
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

256
269

R. özaydm ve ar. 
Maliye ve hususî 
muhasebe tahsildar
ları namına. 
Karacabey.

3109
32'73‘

Ziya Erol.
Çayhan ve diğer köy
ler ihtiyar heyetleri. 
Konya Ereğlisi.

imU mUS

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3031 sayılı kanununun 12 ci maddesinin (C) 
fıkrası sarahatine nazaran binadan dolayı da Hâ
zineye ibra etmedikçe dileğinin yerine getirilme
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : müstedinin mevzuata uygun 
olmayan dileği hakkında encümenimizce de yapı
lacak bir muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2133 23 - VII - 1940

Umumî muvazeneden 
maaş alan memurla
ra verilen haklardan 
istifade ettirilmesi.

Verilen arzuhalde : Teşkilâtı m^iye kanunile 
maâşlan ücrete çevrilmiş ise de memuriyet kıdem
leri nazara alınarak memurlar gibi bilcümle hak
lara sahib edilmelerini istemektedirler.

Maliye vekâletinden alınan cevabda :
2996 sayılı Maliye teşkilât kanununun mu

vakkat 3 ncü maddesi mucibince hizmetleri yirmi 
seneden az olan tahsildarlarm maaşları ücrete çev
rilmiş ve bunların tekaüd haklannm da m/ahfuz 
tutulmuş ve kadroda fazla ücretli tahsildarlık 
açıldığında müstahdem olanlardan kıdem ve ehli
yetleri görülenlerin tercih edilmesinin Bursa vi
lâyetine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Dilek hakkmda encümende ya
pılacak muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Konya Ereğlisi kay- 
makammm muhtelif 
vesilelerle köylerden 
para toplattırdığın
dan şikâyet.

2184 2 3 -V II-1940

Verilen arzuhalde: Konya Ereğlisi kaymaka
mı Kemalin muhtelif vesile ve unvanlarla köy
lerden para toplattırdığınden şikâyet edilmekte
dir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
Konya vilâyetinin verdiği malûmata nazaran 

kaymakam Kemal hakkında ayni mevzu üzerinde 
yapılan tahkikat evrakı üzerine vilâyet idare 
heyetince meni muhakeme kararı verilmiş ve bu 
karar Devlet şûrasınca da tasdik edihniş olub 
müstaar namlarla ayni şikâyetin yapıldığı ve 
müştekilerin malûm olmadığı cihetle kaymakam 
hakkında ayrıca tahkikat yapılmasına mahal ol
madığı bildirilmiştir.
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Iş düşünüldü: Müstaar namlarla yapılan şikâ
yet üzerine encünıenimizee de muamele tayinine 
lüzum oliıiadığnıa karar verildi.

Karar No. Karar t anlı i

2135 23 - VII -11)40

268 
' 281"

1583
"1657

Kerim Kfinuk. 
Maarif matbaası tas
hih dairesi şefi. 
İstanbul.

Keşan nahiyesindeki j Verilen arzuhalde: Müstedi Trakyada Keşan 
Korucu eiftliği hak- j nahiyesinde Korucu çiftliği adile maruf çiftliğin 
kında. ı kendilerine aid olduğundan ve göçmenlere veri

len bu çiftliğin ya bedeli veyahud aynen iadesin
den bahs/.e mümkün olmadığı takdirde buna mu
kabil bil- arazi };österilmeşini istemektedir.

Sıhhat ve içtinuıî muavenet vekâletinden alınan 
cevabda: Keşan kazasında Korucu çiftliği namile 
bir çiftlik olmadığından ve İpsala kazasında bu 
namda Kumlardan metruk biı* köy mevcud olub 
bu da 1340 senesinden sonra 50 hane mübadil 
muhacirlerin bu köye iskân edildiğinden bah.sedil- 
m ektedir.

İş düşünüldü: Arzuhal sahibi cevabı kâfi gör
mediği takdirde kazaî mercilere müracaat edebi
leceğinden encümenimizce tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2136 23 - V II - lî)40

306
323

Tahir (lülen ve ar. 
Bozkurd mahallesin
den.
Tıu'trudlu.

Taksitle Hâzineden 
satın aldıkları gayri- 
menkuller hakkında.

Hâzineden taksitle satın aldıkları gayrimen
kul 1er in depozito akçesi yerine o vakit harikze- 
de mazbata]aı-ını kabul etmiş olduklarından ay
ni mazbataların l'orçlarıııın mahsubunda da sa
yılacağını zannederek müzayededeki m allan pa
halı olarak satın aldıklarından, bilâhare bu 
nıazbataların nakdî kıymeti olmadığı anlaşıldı
ğından satın aldıkları emlâkin son tahrir fiat- 
leri üzerinden kıymetlendirilerek borçların faz
la olan kı.smının tenzil edilmesini istemektedir
ler.

Maliye vekâletinden alman cevabda :
Hâzinece 23 - V -1931 tarihine kadar tak

sitle satılmış olan gayrimenkullerden doğan ba
kiye borçlar tediyesindeki müşkülât nazara alı
narak 2222 ve 3031, sayılı kanunlarla tecile tâ
bi tutulmuş ve bu suretle müşterilere azamî te
diye imkânları verilmiştir. Son 3524 sayılı tecil 
kanununa göre de millî emlâkin bakive alacak-
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I lan  her sene müsavi taksitlerle alınmak şartile 
i 15 seneye tecil edilmiş olduğundan gayrimen- 

kullerin ihalesinden evvelki muhammen bedel ve
ya yeni takdir olunacak kıymetlere borç- 

I lam ım  tenzili yolundaki taleblerinin tervicine 
I mevzuatımızın imkân vermediği bildirilmektedir, 
i  îş düşünüldü:

Encümenimizce de bu hususta yapılacak 1 ) h ş -  
ka bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2137 23 - V II -1940

30 , 1. Etem Tunalaşkın. 
3İ i  ^^erhasanlar mahal- 

I  lesi Kaı-amızrak cad- 
I desi No. 13.
! Manisa.

“̂84 ' Salih Zeki Ekinci. 
508 ; Halilağa sokak No.

I 21.
Kadıköy - İstanbul.

Emlâk ve eytam ban
kasından istikraz et
tikleri paraları öde
yemedikleri hakkın
da.

Verilen arzuhalde ; Turdlarının düşman ta 
rafından yakılması seliıebile mesken kurmak için 
emlak ve eytam bankasından istikraz eyledikleri 
paralan vaktinde ödeyemedikleri için maruz bu
lundukları müşkilAttan kurtulmalarını istemek
tedir.

Yapılan tahkikatta bu hususta müstedilere 
icabeden ve mümkün olan kolaylığın {rösterildı- 
ği anlaşılmıştır.

tş  düşünüldü :
Encümence yayılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2138 2 3 -VTT-1940

Yüksek iktisad ve 
ticaret mektebinde 
evvelce okuttuğu ders 
muallimi olarak bı
rakılması.

Müstedi 1928 do İstanbul Yüksek iktisad ve 
ticaret mektebinde ticaret emtiası dersini okuttu
ğundan ve yeni kadroda dersinin uhdesinde ib- 
kasını istediği halde Maarif vekâletince kabul 

I edilmediğinden ve Diyarbakır Sanat okulu fizik 
i  muallimliğine tayin edilmiş ise de jritmediğin- 
I den ehli bulunduğu dersinin uhdesinde ibkası 

lüzumundan bahsile dilekte bulunmaktadır.
Maarif vekaletinin cevabında :!

! Bahsedilen mektebin Maarif vekâletine devri 
! esnasında müstedi uhdesinde lise dersleri bulun

duğundan kadroda fazla nuıallim olmakla tali
matname hükmü tatbik edildiğinden ve tayin 
edildiği başka vazifelere "itmeiîiekle müstafi ad
dedildiğinden bahsedilmektedir.

tş düşünüldü ;
Tatbik edilen muamelede bir haksızlık görül

düğü surette İdarî dava, açmağa salâhiyeti olmak-
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146Î ! Mustafa Kaşar ve 
1534 ar.

i Heyeti ihtiyariye na- 
! ıııına muhtar, 
i Kadirli.

Senelerden beri kış
lak yaptıkları arazi
nin orman mefhu
muna dahil olub ol
madığının tayin edil
mediği hakkında.

2421
2548

Salih.
Tabak esnaf cemiye
ti reis vekili.
Uşak.

Harice kısmen satı- 
lıb ihraç edilen deri
lerden istihlâk resmi 
alınmaması.

la müstedinin dileği hakkmda Encümende karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2139 2 3 - V I I -1940

Arzuhalde: Orman kanununun beşinci mad
desine göre memleketlerinde orman komisyonu te
şekkül etmediğinden ve senelerden beri kışlak yap
tıkları arazinin orman mefhumuna dahil olub ol
madığı bu komisoynlarca tayin ve talıdid edilme
diğinden ve tarla ve bahçelerine mukabil yer de 
göstermeden ziraatten menedilib hayvanlarının 
cebren çıkarıldığından ve şimdi karşı yaylalara 
çıkmak mecburiyetinde kalacaklarından ve sefa
letten hepsinin mahvolacaklarından bahis ve şikâ
yet etmektedirler.

Ziraat vekâletinin cevabında:
Köylülerin onnan kanununun 25, 42 nci mad

delerine aykırı olarak nıhsatsız ormana yerleştik
lerinden ve ormanlara hay\^anlarının zarar ver
diklerinden ve Seyhan vilâyetince bunların çıka
rılmak istenildiğinden bahsedilmektedir, 

îş düşünüldü:
Orman kanununun tatbikatından tevellüd 

eden bu ihtilâf sebebile müstedilerin kazaî mer
cilere müracaat edebileceklerinden encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi’

2140 2 3 - V I I -1940

Müstedi:
Almanyaya ihraç edilmek üzere îzmire gön

derilen ve kısmen satılıb ihraç edilmiş deriler
den fuzulî olarak istenilen istihlâk resminden 
dolayı mağdur bııakılnıamalarmı istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Bu vergilerin kanunen affedilmiş olduğun

dan bahsedilmektedir.
îş  düşünüldü:
Dilek kanunen yerine getirilmiş olmakla müs- 

tedilere bildirilmesine karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2141 23 - VII -1940
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oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

1916
1827'

Yusuf Kırk ve ar. 
Muradpaşa camii ima
mı.
Erzurum.

Hademei hayrat ma- 
aşlarmm arttırılma- 
smm temini hakkın
da.

Verilen arzuhalde : Müstahdem bulunduk
ları camiin muvakkaten asker tarafından işgali 
üzerine şayi olduğu veçhile cami müstahdemini- 
ne nısıf maaş verilerek esasen bir odacı maaşın
dan bile az olan maaşlarının suni taksirleri ol
maksızın nısfına tenzil edilmesi mağduriyetlerini 
mucib olacağından balısile şayia hakikate inkilâl) 
ederse bu hale meydan verilmemesini ve maaşları
nın tam olarak itasını istemektedirler.

îş düşünüldü : mevcud kanun ve nizamlara 
muhalif bir muameleye maruz kalındığı surette 
merciine veya Büyük Millet Meclisine her vatan
daşın şikâyete hakkı olabileceğinden dilek hak
kında tayini muameleye mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2142 23-V II-1940

Beis 
Giresun 

Gl. t. Sökmen
M. M. 

Ordu H. Şarlan
Kâtib
Samsun Balıkesir 

F. Sözener Balıkesir II. Karan BoluL. Gören

Bursa 
M. F. Gerçeker

Niğde Ordu Sinob Tokad HatayN. Erem Dr. V. Demir t. C. Aliş M. Develi B. 8. Kunt

i> 9< i
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172G
1809

A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a n ı  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e r
Knvor Balamır. 
Cezaevinde mevkuf. 
rUirhanive.

A r z u h a l  h u l â s a s ı  | E n c ü m e n  k a r a r ı , v e  n e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Jlakkııula verilen ka- 
fanıı U'dkik edilmesi 
ve Şûı-ayi devlet ka
rarına tebaan bozul
ması.

1246
13Ö6

Hayrullah Tüzer. 
Ereğli kömürleri iş- 
letme.si Zonguldak li
manında ve tarağm- 
da makinist. 
Zonguldak.

T.imanda ealrşan ta
rak gemisinin hukukî 
vasfunn temini.

Verilen arzuhalde : Zinunete para geçirmek 
maddesinden dolaja iki sene on bir ay ağır hap
se mahkûmiyetine dair verilen karar katiyet kes- 
betnıiş ise de mahkeme kâtib ve muteınedlerinin 
muhasebei umumiye kanunu hükümleri dairesin
de kontrole tâbi tululub tutulmnyaeağı hakkmda- 
ki Maliye vekâleti ile Adliye vekâleti arasında 
ihtilâfat, eşhas tarafından yatırılan paraların 
Devlet parasından olmadığı ve binaenaleyh, bu 
kabîl paraların zıyaı ziımnet ve ihtilâs suçunu 
değil, emniyeti suiistimal suçunu tazammun ede
ceği hakkında Devlet şûrasının kararı nazara alı
narak hakkında muamele yapılmasını istemekte
dir.

îş düşünüldü : Müstedi hakkında sadır olub 
temyizen tasdik edilen hüküm hakkında encü
mence tedkikat icrasına ve karar itasına imkân 
olmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2143 23 - V II - 1940

Verilen arzuhalde : Zonguldak amele birliği
ne mensub olduğundan ve Zonguldak limanında 
kömür tahmil edilen g(̂ milerin limana girebilmele
rini temin için zaman zaman limanı tarayan ta
rak gemisinde makinistlik ettiğinden ve Ereğli 
şirketinin Devletçe satın alınmasından evvel faz
la mesai saati ücreti vermeyen şirket aleyhine aç
tığı davanın tarak dubası kömür işile iştigal et- 
ni('(liğin(l(*n reddedilmiş ise (i(‘ 10 - TX - 1337 de 
ve 37 numaralı tefsir kararında (iskele ve liman
lar ve diğer vesaiti nakliye berrî ve bahrî) denil
miş olmakla bu tarak makinesi de kömür gemileri
nin limana girmelerini temin için çalışmakta ol-



2 —

Arzuhal verenle-1 
rm adı, sam  ve Arzuhal 
oturdukları y er 1

hulâsası I Encümen karan  ve ne sebebden verildiği
I, . j _ ....... ....................................................................................................................... ............  -

I duğıından bahsile tarak gemisinin de bu tefsir 
i hükmüne dahil olub olmadığınm kendisine bildi

rilmesini istemektedir :
Iktısad vekâletinin cevabmda : limanı mülc- 

! madiyen temizleyen tarak dubasında (jalışan amc- 
I lenin doğrudan hoğruya kömiir ihraç, imal ve na- 
j kil işlerile meşgul olmadıklarmdan 151 sayılı 

kanun hakkındaki 37 numaralı tefsirin dairei şü
mulüne dahil edilemeyecekleri bildirilmektedir.

I İş düşünüldü : Dilek hakkında encümence ka- 
1 rar ittihazına malıal olmadığına karar verildi.
I  K arar No. K arar tarihi

1012
İ060

H. Mohme<l C4ünsan. 
Abdiçelo})i mahallesi 
Mei’caıı balığı sokak 
No. 30.
İstanbul.

Samatva.

Yardım edilmesi veya 
bir verem sanatoryo- 
mona vatıniması.

2144 23-VII-1940

^"erilen arzuhalde:
A'orcnu' ınübtolA olması sebebile muavenete 

nıuh1a(; oiduğuıuhuı, bir verem sanatoryomıuına 
kabul edilmesini teminini istemeklediı-.

S. ve 1. M. vekrdelinin cevabında:
Mumaileyhin 1030 senesinden beri umumî 

muva/<MU‘ye aid (‘inrazı sariye hastanelerinde ve 
IleyİM'liada veıcın sanatoryomunda müteaddid 
devr<‘ler tedavi Ŵ)i‘düğü ve bu kere de yine Hey- 
beliada sanatoryomuna yatarak üc ay sonra (;ık- 
tığı bildii'ilmektedir.

İş düşünüldü:
Dileği veçhile sanatoryoma kabul ile tedavi

sine (‘alışıldığı ve çıktığı anlaşılan mumaileyh di
leği hakkında başkaca yapılacak muamele olma
dığına karaı- verildi.

K arar No. Karar tarihi

2145 23 - VIT -1940

165̂ )
1735

Mükerrem Başsen. 
Küçükhamam mahal- 
lesiGl numaralı ha
nede misafir Ziya kı
zı ve Mustafa eşi. 
Adapazarı.

Arzuhal encümeni- | Yerilen arzuhalde: ^Mutasarrıf olduğu orman- 
nin kararma itiraz, j dan istifade ettirilmediğinden dolayı vaki şikâ- 

I yeti hakkında Arzuhal encümeni kararma karşı 
I itirazlarını beyan etmektedir.
, Ya]ulan tedkikatta: Müstedinin vaktile vaki 
! müracaatı üzeriiK' 61 sayı altında 18 -T X -1939 
i  tai'ihinde encümence karar ittihaz edilmiş oldu- 
I ğundan yeniden karar ittihazına mahal olmadığı- 
j na karai’ verildi.

K arar No. K arar tarihi

2146 23-Y II-1940



"i I Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
o to d u k la r ı^ e r  

1431 j Muaınıner Turşucu- 
oğlu.
MoT'ke/ hi)yvan sağ- 
lılc fen memıını. 
Bilecik.

'§  o
e î2î 
<

1498

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yedek subaylığa ka
imi edilmesi.

1401
1465

Selim Aziz.
Mecburî ikamete tâbi 
Diyarbakırıu Silvan 
ilçesinden Hüseyin 
Azizoğlu.

Bal)aeski - Kırklareli.

Hakkında müttehaz 
verdikleri Heyeti \'e- 
kile kararının kaldı
rılması.

Verilen arzuhalde : Okuduğu meslek mekte
binde îiskerlik dersleri de j;ördüğünden ve ba
remde lise mezunlarile ayni haklara sahib bu
lunduğundan bahsile yedek subaylık hakkının 
verilmesini veyahud veterinerler yanında mua
vin olarak çalışmalarının teminini istemektedir. 

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında: 
Askerlikte kısa hizmete tâbi tutularak ye

dek subay y(‘tişebilmek için 178 sayılı tefsir ka
rarına jföre orta okuldan sonra en az üç sene 
okumuş bulunmak iktiza edeceği ve arzuhal 
sahibinin orta okuldan sonra iki sene tahsil 
"örmüş olduğuna nazaran kısa hizmet hakkın
dan istifade ile yedek subay yetiştirilemiyeceği 
bildirilmektedir.

(ien^ği düşünüldü : Mevzuatın tadili mahi
yetinde bulunan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2147 23 - VTT -1940

\'erilen arzuhalde : Hiç l)ir kabahatleri ol
madığı halde babası ve ailesinin Silvandan Ba- 
baeskiy(‘ tebid v e  m ec l )U r î  iskâna tâbi tutulduk
larından ve kendisinin lise talebesi ve 18 yaşını 
ikmal ederek rüştünü isbat etmiş olması itiba- 
rile bu muameleye tâbi tutularak hürriyetlerinin 
tahdid edilmiş olmasının kanunsuz olduğun
dan bahsile luikkında müttehaz kararın refini 
istemektedir.

Vapılan tedkikatta: Kürdcülük emelleri ^üd- 
ın(‘kt(‘ ve cenuba <îidib »elen suçluları himaye 
etmekte olduğu anlaşılması üzerine Heyeti Ve
kile kararile nakledilen Silvanlı Hüseyin Hilmi- 
nin oğlu olan ve 1338 doğumlu ve halen babası
nın vesayeti altmda lıulunan müstedi hakkında 
(2848) sayılı kanunun verdiği salâhiyetle mua
mele yapıldığı anlaşılmıştır.

îş düşünüldü : Hükümete salâhiyet v(‘ren ka
nuna tevfikan muam>i'le yaj)ildığından encü
mence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2148 23 - VII -1940
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1180
1238

Arzııhaİ verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Sabrişen ve Ar. 
Dava vekillerinden. 
Tarsus.

1389
l l ^ l

1886
T98İ

Arzuhal hulasası

3499 sayılı kanunun 
muvakkat 4 ncü mad
desinin tadili.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde: 708 sayılı kanun hükümle
rine göı-e yedi avukat bulunan yerlerde ruhsat

nameli dava vekillerinin vekâlet yapamıyacakla- 
rı kabul edilmiş olduğu halde 3499 sayılı kanu
nun muvakkat 4 ncü mad<lesile bu memnuiyet 
beş avukat bulunan yerlere hasredilmek suretile 
mağdur edildiklerindc'n biihsih' maddenin tadi
lini istemektedirler.

İş düşünüldü: Kanıînun tadili hakkındaki di
lekler üzerine encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Ilasan Beşer.
Cezaevi mevkuf ve 
mahkûmlaı-ı namına. 
Tokad.

Zelzele münasebetile 
muvakkat bir zaman 
için tahliye edilme
leri.

Tahsin Günal.
Zahire ve emtiai muh
telife tüccarı. 
Balıkesir.

Elinde bulunan eski 
seneler mahsulü af- 
yonlaımm satın alın
ması.

2149 23 - V II -1940

Verilen arzuhalde: Zelzele sebebile evleri yı
kılmış ve aileleri ile eşyalaVı enkaz altında kalmış 
olduğundan bahsile ailelerine yardım etmek üze
re muvakkat bir zaman iyin kefaletle tahliyelerini 
istemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabında:
13 - 1 -1940 tarihinde meriyet mevkiine giren 

3768 sayılı kanun mucibince Heyeti Vekilece To
kad bu kanunun tatbik edileceği yerlere dahil 
bulunduğunu ve mahkûm ve mevkufların kanu
nun derpiş ettiği hükümler dairesinde müstefid 
oldukları bildirilmektedir.

İşin icabı düşünüldü;
Zelzele felâketine maruz kalan menatılctaki 

mahkûm ve mevkuflar hakkında 3768 sayılı ka
nunla gerekli hükümler derpiş edilmiş olmakla 
encümence başkaca ya))ilacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2150 23 - V I I . 1940

V'erih'iı arzuhalde: Altı sene evv(îl serbest ola
rak mubayaa ederek henüz elinde mevcud (1250) 
kilo mikdarındaki afyonlar için yapılan zarurî 
masraHarla bu günkü maliyet fiatı (700) kuruşu 
tecavüz etmekte olduğundan ve Uyuştumcu mad
deler inhisar idaresinin evvel ve ahir koyduğu fi- 
at maliyet tutarının yarısını bile korumadığın
dan ve Hükümete işten anlayan tüccarlarla bir 
birlik tesisi suretile bu gayenin temini mümkün
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Arzuhal verenle- ' 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulasası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer _ ... _

oJduğundaıı ge(̂ (>n soıu- înhisaı' idaresine ve son 
/ajnanlarda Tiear«*( vekâletine yaptığı müracaat- 
laı-« dileğinin isûn mümkün olmadığı cevabını al
dığından balısih; bir defaya mahsus olmak üzere 
afyonlarının maliyet fiatı üzerinden İnhisar ida
resine devrine veyahud yine bir defaya mahsus 
olmak üzere Avrupaya serbestle ihracına müsaa
de buyurulması hakkında ^'üksek Meclis tarafın
dan bir karar ittihazını dilemektedir.

Dilek sahibinin arzuhaline bağlı Ticaret vekâ
leti ve Uyuşturucu maddeler inhisar idaresinin 
eevabları tedkik edibuiştir.

İş düşünüldü: Alâkadar vekâletin yapabilece
ği bir iş lıakkında encümence karar ittihazına im
kân olmadığından dilek hakkında tayini muame
leye mahal j^örülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

lî)75 Zelıra Î ]dib Işıksezer. 
01(;üler sokak No. 7. 
Vonisehir - Ankara.

3 ncü tertib tasfiye 
bonsunun birinci ter
tib üzerinden değiş
tirilmesi.

2151 23 - V II -1940

5012 Kâmil \^azıcı.
5362 'reninan köyünden. 

Riımr)l.

Meyva 
l)ağınr 
nin ve 
1)odello 
diğindc

arını ve 
havi bahçesi- 

evinin dun 
istimlâk edil- 
n şikâvet.

Elindeki üçüncü tertib tasfiye l)onosunmi bi
rinci tertib üzerinden değiştirilmesini istetnekte- 
dir.

S. ve 1. muavenet vekâletinin cevabında:
1771 sayılı kanuna j^öre tasfiye işlerine niha

yet verilmiş ve dileğin isafına kanunen imkân 
olmadığı bildirilmişti.

İş düşünüldü:
Oilek hakkında encümence bir muamele ifa

sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2152 23 - V II -1940

Meyva ağaçları ve üzüm kütüklerini havi üç 
bin metre murabbaı bahçesinin ve evinin dun be
delle istimlâkinin ve Devlet Şurasına açtığı da
vanın sonunu beklemeden emlâke vaziyet edildi
ğinden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında;
Nümune fidanlık ve bahçe.si yapmak için is

timlâk edilen bahçesinin istimlâk bedeli dilek sa
hibi adına bankaya yatırılarak emlâke vazıyed 
edildiğinden bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:



6 -

cd i Arzuhal verenle - 1  
! rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebdcn vei’üdiği 

oturdukları yer !    
1 ,1 Hâdis(' kînıunî \ k a z a î  nu'rciiıı»' aks(‘1tirildi-

' ğiiH' j^öiT (‘Ticüım'iU'c yapı lacak ımıaııu'le o lmadı-  

' j^ına karar  veri ldi .

Karar No. Karar tarifli

1915
201Î

1553 
1624 1

(,'olâl Akyddız. 
Piyade binbaşı.

; hıkilâb mahallesi Kı- 
li(i sokak No. 6.

I Ankara.

Kanunî hakkının ve
rilmesi.

Ahmed İlhan.
Kmekli tahsildar. 
Çiçekdağı
A(;ık nıaa^ı verilme-

2158 28 - v ı r  - 1940

(liginden ve bir me
muriyete tayin edil- 
DK'diğinden şikâyet.

I  400 sayılı kanundan istifade ettirilııı<‘si iein 
I vaki dih'fîi eiıcünıence reddolunduğundan bahsi- 

le kaıııuıî lıakkınıu tekrar vcrilıiK'siiıi istemekte
dir.

İş düşünüldü;
Fineüıııeıu'i' No. 9!)S ve 21-111-1940 da ve

rilen kararı lebdi! edecek bir hal bulunmadığın
dan dik'jiîin reddine karar vei’ildi.

Karar No. Karar tarihi

2]54 28 - V I I -1940

Çiçekdağı maliye tahsildarı iken tahtı muha
kemeye alınarak neticede iktisabı beraet ettiğin
den ve Fakat Kırşehir vilâyeti inzibat komisyo
nunca açığa çıkarıldığından ve açık maaşı veril
mediği fçibi şimdiye kadar bii* memuriyete tayin 
olunmadığından şikâyet edilmektedir.

Yapılan tahkikatta :

Mumaileyhin Şûrayi devlete müracaat etmiş 
ve fakat dileğinin reddedilmiş olduğu anlaşılmak
tadır.

İş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 808 sayılı kararı dairesinde 

Encümence ya[)ilacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2155 2 8 - V I I -1940

3223 Memed Duğyan ve
33<)3̂  Ar.

i Keldiken köyünden.
‘ Tokad

Serpiştirilmeye tâbi 
tutulduklarından şi- 
kâvet.

Kendilerinin haksız olarak muhtelif köylere 
serpiştirilmiş olduklarından ve valinin husu.sî 
menfaatler takib ettiğinden şikâyet etmekte
dirler.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda : 
Bunların 2510 sayılı kanuna uyularak büyük 

Türk köylerine serpiştirildikleri yapılan tahki
kattan  anlaşılmış ve kendi köylerine a\ det et-
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melerine kanunî imkân l)iılnnma(lığı bildirilmiş
tir.

Jş <lüşünüldü :
Kanun dairesinde yapılan muamele hakkın

da Encümence yapılacak biı- muamele olmadı^ı- 
7ia karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2156 23 - VI1 -1040

o (.) (•
3î)G5

MAzını Ünsalan.
Şûra yi devlet mazba
ta müdürlüğünden 
]uütekaid Hacnnusa 
mahallesi Abalı so
kak No. 1.
Ankara.

241
254

A km eşe
muhtarlığı.
İzmit

Belediy(‘lei'd(' »reı̂ 'ir- 
diği hi/.metin tekaüd 
müddctin<‘ kat ılarak 
muhassas tekaüd 
maaf^ının arttıi'ilnıası 
yolundaki Devlet sıjû- 
rası kara!‘i hakkında.

nah ivesi Bor(^lannuı suret ile 
verilen arazi H.

Devlet şûrası mazl)ata müdürlüğünden nıüte- 
kaid ise de daha evvel Trablusgarb belediyesinde 
aidatı tekaüdiye verilmek suretile sebkeden hiz
met müddetinin hesab edilmesi suretile tekaüd- 
lük maaşının arttırılmasını istemektedir.

Divanı muhasebat reisliğinin cevabında : Müs- 
tedinin evvelce sebkeden müracaati üzerine Diva
nı muhasebat umumî heyetinin 29 - II - 1932 ta
rihinde ittihaz eylediği kararla talebi reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

İcabı düwşünüldü : Alâkadar kanunî merciden 
bu yol üzerine kazaî mahiyette karar ittihaz edil
miş olmasına binaen encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2157 23 - VII - 1940

Verilen arzuhalde : Kendilerine borçlanma su
retile arazi verildiğinden ve daha evvel gelenlere 
hem iyi ve hem de (2510) sayılı kanun mucibin
ce meccanen arazi verildiğinden ve kendi hakların
da da ayni kanunun tatbiki halind ellerindeki ara
ziyi terkedebileceklerinden bahsile sefaletten kur
tarılmalarını istemektedirler.

Sıhhat vekâletinin cevabında : Kocaeli ikinci 
iskân mıntakasından bulunması dolayısile 2510 sa
yılı kanunun 39 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü fık
raları muciliinee 20 yılda ve 40 taksitte ödenmek 
üzere bu muhacirlere sekizer dönüm arazi verilib 
Hazine namına ipotek alındığından ve meccanen 
vermeğe kanunen imkân olmadığından bahsedil
mektedir.
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^ Arzulıal verenle- I 
g ,j| ' rin adı, sanı ve i  Arzuhal hu lâsası, ^.nciiıiK'iı l;;ıi'an v(' lu- sebobdeıı vcıik liğ i 
E. 1 . oturdukları yer '   J

I tş  düşünüldü : Müstodiler hakkında kanuna 
' muahlif bir muamele tatbik edilmediğinden dilek

leri hakkında tayini muameleye mahal olmadığı- 
I na karar verildi.
' K arar No. K arar tai-ihi

2158 23-VII-1940

58!)
825

Mchnu'd A y d o ğ d u  ve  
Ar.
Sopuk ])iııar ııalı iye-  
siiK‘ lAhi Ba ğ l ı  kr»- 
y i indc  Si i rd <»r)(;men- 
lcrind(‘n R('suIoğhı.  
Hursa.

A(- bırakıldıkların
dan üjikâyet.

1516
*15S3

ll>rahim Arsan.
P. T. T. Başmüfetti
şi.
Ankara.

Ivıdenı tenzili eezası 
hakkında.

\ ’i‘ril(Mi ar/uhal<l<‘ :
lJi(; bir kusurlar ı  o lmad ığ ı  luıldo şarktan nak-  

l«“di ldikl (‘rindc*n ve ] lükûni('t(;(‘ iaşelerine bakı l 
mad ı ğ ın da n  v(‘ kendi lerine  yard ım (‘1 meleri  emro-  
lunan  köylül er in  k(‘ndi leı  inden lakiı- o ldu k l ar ın 
dan balısiU' ae kalmaktan başka her ş eye ra/ı  v<- 
mem nu n  oldt ıklai ' indan yard ım edi lmes ini  islenu'k-  

li'dirh'r.
Dahi l i \ 'e  vekâlet inin cevab ında:
Alüsti'di lerin aslen Alutki ka /as ının  Kerho k(>- 

\üu ( l ( ‘n olduklaı-nuhın ve bura larda yap ı lan  as
kerî harekâtt;ı  taburla nmsademe  eden hay du d  
«•■rul'lannın ele baş ı larmdan  bir ka(; erltı tabur  
koitiMtanını şehid (‘(hinlerden oldukhırı  an la ş ı lma
sı üzer ine  ] l e \  (‘li \ ’ekile karari l e  luikle tâbi tu lul -  
dıık'bırından \ e iskân edi lmi ş  oldukları  k<")yde ken-  
dih'i ine İskân daires inee  veri len ]);ıra ve y iye ce k 
ten maada  köy  halkı  t araf ından  da y;ırdım edil  
diği ; ıdeu  w  bir jü,ûııa ihtiyacdarı o l m ad ığn uh m  
bahsdo haklar ında müttc'iuız kararın k a l d ı r ı l m a 
sı . la imkân ^liı-ülım'diği bildirilı iK'ktedir.  

î ş  dü şü n ü l d ü:
TTususî kanunun venliği salâhiyetle nakilleri 

ie.-a edilmiş olduğu v(‘ l)evlet(;e ve halkea iaşe v('. 
iskânlarına yardım edildiği anlaşılan arzuhal sa- 
hiblerinin dileklerinin re<ldine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

215î) 23 - \ ' l l  - 1!U!)

Verilen arzuhalde : Niğde vilâyeti köy tah
sildarlarından bazıları tarafından vukua getiri
len ihtilasların kendi defterdarlıkları zamanına 
müsadif olması ve murakabe yapılamadığı se- 
bel)ile Maliye vekâleti inzibat komisyonunca 
eski defterdar Alî Riza ve Halim ile kendisi hak
larında verilen bir sene kıdem tenzili cezası, 
Şnrayi devlet ikinci dairesince Halim hakkın-



s
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

5276 I Salih Kıirçarslan ve 
5654 Ar.

Amasya.

Köy ihtiyar heyetince 
verilen salma H.

275 ! Hüseyin Yılmaz. 
288 I Seyret köyünden. 

 ̂ Kaş.

Taı-hi'dilon vergi H.

da ref ve kendisi hakkında ise tasdikan gelmiş 
ise de ayni mesöle hakkında bir birine mübayin 
kararlar ittihaz edilmiş olması mağduriyetini 
ınucib .olduğundan bu hatanın düzeltilmesini 
istemektedir, 

tş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına binaen 

bahsedilen karar üzerine Encümence tedkikat 
icrasına imkân olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2160 23 - V II -1940

Müstediler arzuhallerinde : Kendilerinin şe
hirde oturdııklarm dan ve köylerde bulunan ara
zileri için köy ihtiyar heyetleri tarafından sal
ma yolile para ve tarh ve tevzi edildiğinden ve 
bunun kanunî mevzuata aykırı olmasına rağmen 
yaptıkları şikâyet üzerine Dahiliye vekâleti hu
kuk müşavirliğince yanlış nıütalea serdile dilek
leri reddedildiğinden şikâyetle bu haksızlığın 
tamirini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Köyde oturmıyorlarsa da arazileri; hayvan

ları ve* haneleri köylerde olub köyden mütena- 
im bulunan bu gibi yurddaşların köy külfetleri
ne de katlanm aları lâzım olub köy kanununun 
16 ncı maddesi dc bunu âmir bulunduğundan ve 
bu husus için Devlet şûrasına müracaat eden ba
zı eşhasın talebleri reddedildiğinden bahsedil
mektedir!

îş düşünüldü : Yapılan muameleye kanaat 
edilmediği surette Devlet şûrasına m üracaat edi
lebileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2161 23 - V II -1940

Dört hektar 20 ar ekilir tarla, 16 hektar kat
ran ve çam ormanı olarak tahrir komisyonunca 
tahrir edilen arazisine 152 lira 94 kuruş vergi 
tarhtidilmiş ve hususî muhasebe bu verginin hac- 
zen tahsiline kıyam etmiş ise de tehiri icra için 
Dtîvlel şûrasına müracaat edildiğinden haczin 
durdurulmasını istemektedir.
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i Arzuhal ve ren le- 1 
j rin adı, sanı ve 
i oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

180 I 
189 !

Eva Bedik.
Emirler çeşmesi No. 
8.
Samatya - îstanlml.

Berutta bulunan oğ- 
lunun_ yurda avdeti
ne izin verilmesi.

2502 I Harputlu Ali. 
2376 '

Mâma hâkim tarafm- 
dan eıkıntı olarak 
ilâve edilen fıkra H.

4748 AİKÎullah Çetin.
5 0 7 9  ' Hasanoğlu.

Hizan ilçesine bağlı 
I Paküsan köyünden.
I Karacabey.

Bursa.

Kr^aniye f^ötürüldü- 
ğünden ve zabıta na
za rei altında bıra
kıldığından şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

İş düşünüldü:
Devlet şûrasına intikal eden bir muamele hak

kında encümence yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2]62 23 - V II -1940

Arzuhal sahibi, halen Berutta bulunan oğlu 
Diraıı Be<likin yurda avdet etmesine izin verilme
sini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda:
J)iran Bedikin Yüksek icra Vekilleri Heyeti

nin 7 - V II - 1939 fîün ve 9203 sayılı kararile va
tandaşlığımızdan iskat edilmiş olduğu dosyasının 
tedkikinden anlaşıldığı bildirilmiş olmakla encü
mence de bir muamele yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2163 23 - V II -1940

Arzuhalde: Kararda olmıyan bir fıkranın hâ
kim tarafından ilâma çıkıntı suretinde ilâvesin
den şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
Suiniyete müstenid olmayan ve zuhulen yapı

lan ilâved(‘iı dolayı hâkim hakkında vekâletçe ta
yini muameleye mahal görülmemiş olduğu bildi
rilmiştir.

îş düşünüldü:
Vakanın zuhule müstenid olduğu bildirilmek

le yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2164 23 - V II -1940

Kanunlara hürmetkar olmasına rağmen ço- 
cuklarile beraber Erganiye sürüklendiklerinden 
ve 50 !»ün zabıta nezareti altında ihtilâttan 
nıenedildiklerinden ve malen de çok zarara ma
ruz kaldığından şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müddeiumu
milikçe yaj>ılan takibatta müstedilerin vilâyet
çe eşkıyaya yataklık yapmak maddesinden ne
zarete alındığı bildirilmekte ise de Adliyece 
bir takibat yapılmadığı zikrolunmaktadır.
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Arzuhal veren le -; ’ ! 
rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer j     ■  J • 

Dahiliye vekâletinden alınan cevabda : Müs- 
tedinin Hizanlı Şeyh Salâhattinin amcası olub 
hududlarda yurdun asayişini ihlâl eyledikle
rinden Heyeti Vekile kararile Bursaya nakledil
diği bildirilmektedir.

îş düşünüldü ; Kanunu mahsusla Hükümete 
nakil salâhiyeti verilmiş olduğuna binaen encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

170^ 1 I
i Halim Mutlu. ! Tekaüd
' Alpliye tahsilat kâtibi. ' 66 ncı 

Vozgad. tadili.

kanununun
maddesinin

2165 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Mesbuk 25 senelik hiz
metine mebni tekaüdiüğünü istemiş ise de husu
sî muhasebede gec*en iki bu(̂ *uk sene müddetinin 
tekaüdiüğünde sayılamıyacağı mütaleasile Ma
liye vekâletince tekrar vazifeye davet edilmiş 
olduğundan ve halbuki hususî ve umumî mu
vazeneden maaş alan memurların tekaüdlükle- 
rinde her iki müessesede geçirdikleri müddetin 
mütekabilen nazarı dikkate alınmasına dair te
kaüd kanununun 66 ncı maddesinin tadili hak
kında bir kanun lâyiha.sının Meclise takdim ve 
aid olduğu encümenlerde bulunduğunu istihbar 
etmiş olduğundan bu lâyihanın bu devrei içti- 
maiyede müzakeresile kanuniyet kesbetmesinin 
teminini istemektedir.

îcabı düşünüldü : Bu kabîl dilekler hakkın
da encümende karar ittihazına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1650 I 

T72î) ‘

1

t. ünsalan ve ar. , Köylerinde haşhaş zi- 
Şarşamba nahiyesi- ı raatine müsaacV; (‘dil- 
nin Gerenözü ve ! memesind('u şikâyet, 
diğer kö}̂  muhtarları, j 
Bolu. !

2166 23 - VII -1940

Hem hudud Nallıhan kazası topraklarının 
cins ve evsafını haiz olan köylerinde haşhaş 
ziraatine müsaade edilmemesinden şikâyet edil
mektedir.

Ziraat vekâletinin cevalnnda : vekâletçe bu 
hususta tanzim edilen teklif listesinin İcra Ve
killeri Heyetine tevdi edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü : Vekâletçe icab eden muame
leye tevessül edilmiş olduğundan encümence



l â
mOHkim
' 3  I Arzuhal verenle - 1  
J  ğ  I rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası 

! o tu rd u l^ r ı j e r
Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

pılacak bir muamele olmadığına karar verileli.

Karar No. Karar tarihi

2167 2 3 - V I I -1940

1853 Ali Ri/a Albayrak 
1944

Zara.

Ihalp bedelinden Hâ
zineye kalan borcu
nun affi.

1101 Haşan Badik.
1154 Fabrikatör.

Afvonkarahisar.

Mallarına mevzu hac
zin kaldırılması.

Hafik kazasına bağlı Kuru(;ayın naınile ma
ruf çayırın 1927 scinesi hasılatı müzayede ile 
(8 000) lirada uhdelerinde kaldığından ve bun
dan (5000) lirasını kendi çoluk ve çocuklarının 
nafakalarını temin edecek sermayeden ödedi
ğinden ve bakiye kalan (3 000) liranın tenzili ta 
lebine dair açtıkları davada aleyhlerine netice
lendiğinden bahsile mütebaki borçlarının affini 
istemektedir.

İş düşünüldü : İhale bedelinden mütebaki 
borcun affi hakkında Encümence karar ittiha
zına imkân olmadığından tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2168 23 - V II -1940

Verilen arzuhalde : Namına tarhedilen ka
zanç vergisine aid itiraz komisyonu kararının 
temyiz komisyonunca bozulmuş olması sebebile 
malları üzerine mevzu haczin kaldırılması icab 
ederken kaldırılmadığından şikâyet etmekte ve 
bir müfettiş izaraile keyfiyetin tedkik ve takibi
ni istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Ticarî defter 
ve evrakını ibraz etmemesi sebebile kazanç ver
gisi kanununa tevfikan resen takdir yolile tarh 
ve tahsiline tevessül edilen kazanç vergisine aid 
itiraz komisyonu kararının temyiz komisyonun
ca; sırf matrahın tayini noktasından bozulmuş 
olması sebebile itiraz komisyonunca ittihaz olu
nacak ikinci bir karara intizaren icraî takibatın 
olduğu yerde bırakılması ve başkaca bir muame
leye tevessül edilmemesinin Afyon defterdarlığı
na tebliğ edildiği ve hâdisede kanunsuzluk bu
lunmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmediğine göre ihtilâfın kazaî tarikle 
halli iktiza edeceğinden Encümence yapılacak
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Arzuhal verenle- 
j | j riıı adı, sanı ve , Arzuhal hulâsası Encürnen kararı ve ne sebebden verildiği 

oturdukları yer î
I ‘ hif üiuaınele olmadığına karar verildi.
! K arar No. Karar tarilıi

1255 Hüseyin Çelik.
1515 (.'('İtek euvîilı köyün

den.
N'esilovîi.

Istîînlml - Zonguldak 
ve Bahkesir vilâyi't- 
h'rinden birine nakli 
lıakkında.

2169 23 - VII -11)40

Hiç bir kabahati obnadığı halde nakle tâbi tu
tulduğundan ve 13 nüfus ailesi efradını geçin
dirmekten âciz bulunduğundan emsallerine oldu
ğu gibi İstanbul - Zonguldak veya Balıkesir vilâ
yetlerinden birisine nakline müsaade edilmesini is
temektedir.

Dahiliye vekilinin cevabında :
Fevkalâde mücbir esbab ve mazeretler haricin

de başka mahalle nakil talebinin isafının tekrar 
ayni mahallerde tekâsüf etmeleri bakım mdan 
doğı-u olmayacağı cihetle Heyeti Vekile kararile 
nakle tâbi tutimuş bulunan müstedinin talebi nin- 
de isafı mümkün görülmediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Hükümete verilmiş olan kanu
nî bir salâhiyetin istimali suretile tatbüc edilen 
muamelede kanuna muhalif bir cihet görülemedi
ğinden dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2170 23-VI1-1940

3201 lîahiıııe,
3371 .Maliyc' vekâleti he- 

sabat şubesi birin
ci mümeyyizleı*ind(‘iı 
Hayri öztürel nez- 
diiKİe Yalvacın Aba- 
eılar mahalU'sinden . 
Ali Riza eşi.
Ankara.

Mk koeasından kendi
sine bağlanan ınaa- 
şın k('siluuMtıesi.

Kocası ihtiyat zabit vekili Ali Kızanın 1336 yı
lında millî mücadelede şehadeti üzerine 1339 yı
lında asker malûlü Koyucaklı Memed Ali ile ev
lenmiş ise de ilk kocasından kendisine bağlanan 
maaşın 551 sayılı kanunun 9 ncu maddesine göre 
kesilmemesini istemektedir.

Yapılan tahkikatta : ikinci teehhülün bahse
dilen kanunun neşrinden ewele müsadif olması 
itibarile müstedinin 9 ncu maddeden müstefid 
olamayacağı evvelce alâkadar merciden kendisme 
tebliğ edildiği gibi Divanı muhasebattan alınan 
cevabta da (551) sayılı kanunun 9 ncu madde
sinde : < Askerî malûller ile izdivaç edecek mu- 
hassasatı zatiyeden sahibi maaş her hangi hanı
mın maaşı katolunmaz » denilmekte ise de arzu
hal sahibi işbu kanunun neşrinden önce evlenmiş 
ve madde metninde (izdivaç edecek) tabiri kulla
nılmış olduğundan ilk kocasından muhassas maa
şını gaybetmiş olduğu bildirilmektedir.
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13 I Amıijal verenle- ' ' 
"I  ̂ j rin adı, sanı ve ; Ar/ulıal hıılAsası Encümen karan ve ne sebebden verildig'i 
^  i oturdukları yer ı ,

I ' îş  düşünüldü: Tatbik ediletı muameleye kani ol-
} madiği surette müstedinin kazaî mercilere müra

caat etmesi iktiza edeceğinden encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1840
192f)

Net’i Kumral. 
Belediyeler bankası 

muamelât müdür mu
avini.
Ankai'a.

365Î) numaralı (Ban
kalar ve Devlet mü- 
esseseleri memurları 
aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkında- 
ki) kanunun yanlış 
tatbik edildiğinden 
.Kİkavet.

2171 23-VIT-1940

Verilen arzuhalde : Noter dairesinde muavin 
sıfatile ve imŝ a salâhiyetiU' jivçen dört sene 11 ay 
ve dokuz .srünlük hizmetinin bankaca nazarı iti- 
bare alınmadığından ve Maliye v(‘kâietine vaki 
müracaatr üz(M'iııe keyfiyet A<lliye vekâletinden 
Momlmuij vr freU'n c('vab(la lıusnsî kamınlarhı ku
rulan l(\şekküller kaydnınt no1(>r dairelerine leij- 
mili doğru olamayacağuıdan ve üçüncü Noti'i- 
kanunuının f)(i ncr ve müteakib maddeleri muci
bince notcı-h'r memur V(> müstahdemlerini ken- 
dil(M‘i seçtiklci'i şjfibi ücretlerini d«‘ mevzubahs 
kanuının lakyidatına tâbi tutulmadan serbestçe 
tayin (Hİcbih'ceklerinden -Sf!')!) numaralı kanun 
hükmünün şumulü olmayacağından bahsedilmesi 
doğru ])ir mütalea olamadığından dolayı noter 
dairesinde îreç('iı hizmetinin barem derecesine in
tibakta nazarı itibare alınmak sııretile karar ve
rilmesini ve mağduriyetten kurtarılmasnıı iste
mektedir.

tş düşünüldü :
Müstedinin talebi üzerine Adliye vekaletince 

dermeyan edih'n mütah'anın kanunen varid olub 
olmadığuıı tayin için dileğin bir dava mevzuu 
olarak alâkadar kazaî mercie arzile bir karar 
istihsali icab^leceğinden Encümence tefsir mahi
yetinde karar itasına imkân olmadığına karaı* 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2172 2 3 - V I I -1040

51B5
"5533

875
“913

Aliye Bulayır.
Veledi Karabaş ma
hallesi Elektrik so
kak. No. 23 evde. 
Şehremini - İstanbul.

Maa.*̂  tahsi.si. Verilen arzuhalde :
Posta hat çavuşu iken ölen luıba.sındaıı l)ağ- 

lanaıı maaşının evlenmekle kesildiğinden ve bi
lâhare zevcinin v(‘fatı üzerine' babasından muhas- 
sar? maaşın iadeten tahsisini istediği halde baba- 
snıın kaydine tesadüf edilemediğinden vesaik 
ibraz etmesi istenilmş ise de mevcud v(‘sikala]*ın 
Fatih yanji'inında yanmış olması sebebile bunları



"H .'Arzuhal vei'eııle-' ” 
1 ^  ' rin ndı, sam ve ' Aî'zııhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
< ohırdukhın yer ! _ J____

‘ I buhıiîiklan aciz bulunduğundan vo soneloreo maaş
I alınış vo tekaüde scvkodilmiş bir ııu'murun kay- 

diiK' 1(‘sadüf edilememesinin mümkün olamayaca
ğından balısile babası Hacı Aiımedin kaydinin 

' bulundurulmasını vo kendisine maaş tahsis etti-
, rilmesini istemektedir.

i\rünakalât vekâletinin cevabında :
Ahmed kızı Aliyenin 30 kuruştan ibaret yetim 

maaşının evlenmesi sebebile 14 temmuz 1314 ta
rihinde kesildiği anlaşılmış ise de Devlet memuru 
olan kcK'asının vefatı üzerine kendisine maaş tah
sis edilib edilıiH'diğinin ve tekrar kocaya varıb 
varmadığının muteber evrak ve vesaikle tevsik 

i edilemedğinden iadeten maaş tahsis olunamadığı,
; bununla beraber bu vesaik ve sair evrakın istih

saline aid icabının temini lüzumunun İstanbul 
* P. T. T. Müdürlüğüne yazıldığı ve işin takib

edilmekte bulunduğu bildirilmektedir, 
îş düşünüldü ;
Alâkadar makamca icabeden tahkikat yapıl- 

I makta v(> bir mâni olmadığı surette maaş tahsis 
i edileceği anlaşılmakta olduğundan Encümence 
i yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
1 Karar No. Karar tarihi

— 15 —

I  • 2173 23 - VII -1940

1211 Kemal Bürhanoğlu Ziraat lıankasına olan I Verilen arzuhalde; Bir kaç seııedenberi mah- 
"l27 r ve ar. ' borçlan hakkında. | sulâta arız olan pembekurt ve suna ş îbi haşerele-

(Jiftçiler namına. i rin zararları büyük olduğu gibi geçen sene ku-
Tarsus. i i’Jiklık yüzünden, bu sene de fazla yağışlardan

i müteessir olan mahsulâtın fiatları da düşük ol-
I duğundan ve Ziraat bankasına olan borçları on
i

j beş seneye tecil edilmiş ise de bu seneki taksiti 
1 j tesviyeden aciz olduklarından ve tazyik edilme-

I meleri ve bu taksitin diğer taksitlere taksimi su- 
 ̂ retile tahsil edilmesinin teminini stemektedirler 

Ticaret vekâletinden alınan cevabda:
! Keyfiyet tedkik ettirilerek müı*acaat .sahihle

rinin mahsulleri hakikaten hasara uğramış oldu-
I  ğu ve bu vaziyet vergi borçlarının da terkinini is-
1

tilzam eylediği takdirde banka alacağının da te
cili cihetine gidilmesi hususunda Ziraat bankası 
umum müdürlüğü tai’afmdan Tarsus şubesine 
talimat verildiği ve neticenin kendilerine de bil- 
dirilmi.ş olduğu işar kılınmaktadır.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal h u lâ sa sı' Encümen karan ve ne sebebdını verildiği 
oturdukları yer ı ;

; İş düijünüldü:
; Di lek f l ükû ın ( ‘t('0  ıiazsıı-ii ;ılnınınklîi yjıpıhıcfik

I nuunııeUî o lm ad ığ ın a  karat- veri ldi .
Karaı* No.  Kiirar iarilıi

1885
lî)93

i\[. Heı enil.
Kııvi^unlu nahiyesi 
muhtarı.
İlgaz.

Belediye tei^kilâtının 
yeniden kurulması.

1679 ; 
1758

I

i

Dr. Zeki Haşmet Ki
ram.
Temi)ellıof. 
Manteuffelstr 38 a. 
Berlin.

2174 23-V TI-J940

N'erilen arzuhalde:
iioOO nüfuslu olan Kui'şunluda 5r> s<*nedenl)eri 

l)elediye teşkilâtı buUındut>undan ve varidatının 
da hu işi başarar-ak mikdai'da olduğu halde hal
kın kısmı azaminin demiryolhırı inşaatında ])U- 

lunmalan sehehile nüfusun sayımda az zuhur et- 
ııu'si v e s i l e s i h '  İH‘l e d i y e  teşkilâtının kaldırılmasın
dan şikâyet (>tinekledir.

Dahiliye vekâletinin eeval)inda:
3935 senesi nüfus tahririnde teshit edilen nü

fus mikdarının iki binden dun olmasına v(> bele
diye kanununun ikinei maddesi mueibi bir ma
halde belediye teşkilâtı yapılabilmesi iein asfrarî 
iki bin nüfusun buhınınası icab etııu'sinc' ve 15 nei 
madde.sinde intihabatın yapılabilmesi lein nüfus 
sayımının esas tutulaeağı tasrih ('dilmiş bulun
masına mebni bu yerde belediye teşkilâtı vücude 
jüfotirilmesine imkân fjörül em ediği ve keyfiyetin 
bn yolda mahalline bildirildiği işar olunmaktadır.

Is düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele yapılamadığın

dan dilek hakkındr muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Müterakim maaşları
nın verilmesi.

2175 23 -VTT-1940

Verilen arzuhalde:
Muntazam borelar müdüriyetinin mukadde

ma. vermiş olduğu yanlış malûmat üzerine uû- 
ya izinsiz olarak vatanı terkettiğinden, Ber- 
linde ticaretle iştij r̂al eylediğinden ve iki sene 
yoklama yaptırmadığından dolayı 5 - I V -1934 
tarihli nizamname ahkâmına tevfikan maaşının 
kesildiğinden ve bunlara müsteniden Arzuhal 
encümenince ve Askerî temyiz mahkemesince 
maaşının kesilmesinde bir yolsuzluk olmadığın
dan dolayı hakkında karar verilmiş i.se de bu 
kararların adalet ve hakkaniyete uygun olma
dığındım ve maaşının 1933 senesinde kesilmiş
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S a,N
Arzuhal verenle-  ̂
rin adı, sanı ve 'Arzuhal h u lâ sa s ı Em'ibıuMi karan v(> ne .sc'bebdeiı verildiği 
oturdukları yer i   

olul) bahsi ^eceıı Dİzaınnameııin 1934 senesiıı- 
clo ııcşredildiğinden, yoklamasınr Berlin Kon
solosluğu nıaril'etilo icra ottirdiğindeu, memle
keti izinsiz olarak terketmiş olmayıb Hüküme
tin malûmatı bulunduğundan ve raüteaddid 

i yaraları sebebile berayi tedavi Almanyaya git
tiğinden ve bu yüzden hastanede bir bacağını 
kestirdiğindeJi ve ticaretle iştifçal etmeyib oğ
lunu okutmakta bulunduğundan ve bir kaç ti
carî nmamelede komisyonculuk ederek bir mik- 
dar ])ara kazandığından ve nıütekaidlerin tica
retten menedildiği hakkında bir kanun mev- 
cud olmadığından bahsile Muntazam borçlar 
müdürlüğünün işaratına itiraz etmekte ve hak
kının kurtarılmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
I Piyade yüzbafjilığından mütekaid Şamlı Zeki

Kaşmet Kiramın e\-A’elce vaki müracaati üzerine 
istediği müterakim maaî^larmın tesviyesine im- 

! kân olmadığına Arzuhal encümenince 17 - V I I -
1937 tarih ve 1059 numara ile karar verilmiş 
olduğu ve Askerî temyiz mahkemesine vaki mü- 
raeaatinin de mezkûr mahkemece tedkik edile
rek hakkında tatbik edilen muamelenin kanunî 
bir mevzuata uygun olduğu görüldüğünden red- 

, dedilmiş bulunduğu ve bu itibarla hakkında ya-
I . pılacak muamele olmadığı bildirilmektedir.
I j İcabı düşünüldü:
I  i  3410 sayılı kanunun neşrinden evvel Büyük

' Millet Meclisine vaki müracaati tedkik edilerek 
' ' 17 - V -1937 tarih ve 1059 sayı ile ittihaz edi-
I len encümen kararı Büyük Millet Meclisinin

I Umumî heyetinin tasvibine iktiran etmiş ol- 
! makla beraber 3410 sayılı kanunun neşrinden 

I sonra Askerî temyiz mahkemesine vaki müra-
: ; caati üzerine bu mahkemece ittihaz edilmiş olan

karar katî ve nihaî olmasına ve Teşkilâtı esa- 
, siye kanununun 53 ncü maddesi, mahkeme ka- 
I rarlarının hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve in- 
i  fazr ahkâmına mümanaat edilemiyeceğini âmir 

: bulunmakla dilek hakkında yapılacak muamele
! olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2176 23 - ^ ^ I -1940
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46î)0
5028

4720
50«0'

4784
5116

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Muhtar Ali vo ar. 
Va))raklı nahi,vosiıu! 

ha^lı köyü
muhtarı.
( ‘a Ilk ın .

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ta liri ri arazi komis
yonunun tapulu ara
zilerine müdalıalo et
tiğinden i^ikâyet.

1542
1«12

Şevket Kökeü
IJnkapanında
reci.
Adapazarı.

ve ar. 
zahi-

Fazla bedelle ve tak
sitle satın aldıkları 
(Miılâkin taksitlei'ini 
(idevcmedikleri fi.

Vei'ilen arzuhalde: 150 seni'denberi tasarruf 
ve ziraatleri altuıda bulunan tapulu arazilerin
den (skilib tahriri arazi koınisyomumn usule ve 
kanuna aykırı muamelesile el eektirildiğinden ve 
bu yüzden nuifidur ve perişan ülduklarnıdan ba- 
hisl(; bu nmanıelenin henuMi bozdurulmasuuı ka
rar verilmesini istemektedii’ler.

Maliye V('kâh*tinden alumn eevabda: Müstedi- 
1er komisyona niüraeaat etmemiş ve istenilen 
malûmatı vei-menıiş ve tasarruf vesikalarını da 
j>öst(‘rmenıiş oldukları iein mevzubahs arazinin 
Hazine namına tahrir edildiği anlaşılmış ise de 
son tahkikat neticesinde bu muamele yei-inde gö- 
rülnu'iniş ve düzeltilnu'si i(;in Çorum valiliğine 
teblifiat da ya[)ilınış ve alınan eevabda: Arazinin 
hakikî .sahihleri namına tashih (‘dildiği ve eskisi 

o-ibi t^ ıü r k()yü halkı tarafından işffal olunduğu 
v(‘ tahrir komi.syonu tarafından bu hususta yaj)il- 
mış olan yanlışlığın kanun yollarile düzeltil
diği ve ya])ilaoak başka bir muanu'le kalnuulığı 
bildirilmiştir.

Tş düşünüldü: Tahrir esnasında yapılan yan
lış muamelenin bilTıhare düzeltildiği anlaşılmak
la yapılacak muanu^le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2177 23 - - 1940

Mahsulâtın çok para ettiği bir zamanda Hâ
zinenin tahm inatınm  3 - 5 misli fazla bedelle 
ve taksitle satın aldıkları emlâkin taksitlerini 
ödeyememek vaziyetine düştüklerinden,

A) Müzayededen evvelki kıymet veya muham
men kıymet nazara alınarak verdikleri paranın 
tekabülü halinde bakiyeden affedilmelerini,

B) Bu malların hali hazır fiatlarm ııı nazara 
alınarak verdiklerinin karşılaştırılması ,

C) Yüzde yirmiyi verenlerin tarla ve arsalai’i 
Hâzineye iadeye kanunen kabul edilen salâhi
yetin akarata da teşmili,

D) Borç vermeyenlere faiz tahmil edilmemesi.
E) Bu şartların hususî muhasebeden alınan 

emlâkede teşmili,
F) Kanun çıkarılıncaya kadar Mâliyece taki

bata maruz bırakılmamalarmı istemektedir.
Maliye vekâletinin cevabında : Meri mevzua-



İğ
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer Arzuhal hulâsası

1254
1814

Ziya Sarıgüzcy. 
İnhisarlar idarosiııdo 
takil) memuru vo c- 
ıtH'kli komiser.
Afvoıı karaliisar.

Di'vlot şûı-ası kararı- 
ıjın infazı 11.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ta  göre bu dileklerin isafına imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü :
Haklarında kanuna nıuiıalif bir jnuamele ta t

bik edilmeyen müstedilerin dilekleri yeni bir ka
nun mevzuu olmak itibarile tayini muameleye 
mahal olm.adığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2178 23-Vll-ll)40

Verilen arzuhalde : Millî mücadelenin bida
yetinden nihayetine kadar JVlüdafaai Milliye teş
kilât komutanlığının emrile tavzif edilerek çalış
mış olduğundan ve mücadele zammının verilme
si hakkında üevlet şCırasınca müttehaz kararı in
faz ettiremediğinden bah.sile bu kararın infaz et
tirilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : .MunıaiU^vhin 
MiIJî mücadelc sonelerinde İstanbul Hükümeti 
kadrosunda vazife gördüğünü ve Istanlıulun Mil
lî Hükümet emrine girdiği tarihten Millî müca
delenin nihayetine kadar 9 ay 23 gün mücadele 
zamımı aldığını ve yapılan bu muameleye itiraz 
ile millî mücadelenin devamı müddetince Anado- 
luya hizmet ettiğini iddia ve bu iddiasını bir ka- 
yid olmamasına rağmen iki milis subayının şaha- 
detile Devlet şûrasınca müttehaz mücadele zam
mının tamamından istifadesi hakkındaki karara 
binaen tekaüd muamelesinin tadil ve tescili i^ân 
Divanı muhasebata sevkedilnıiş ise de Divanı mu- 
lıaisebat Um,fumî Heyetince (İstiklâl harbi sıra.sın- 
da işgal altında bulunan mahallerd(‘ ve sakıt Hü
kümet kadrosu dahilinde vazife gören memurlar 
bu müddet zarfında Millî Hükümet amaline İm
dim teşekküllere girerek o emelle hizmet etmiş ol
salar bile millî Hükümet kadrosu haricinde bu
lunmalarına göre memurin kanununa müz(\vyel 
kanun ahkâmından istifade edemeyecekleri Yük
sek Meclisin 841 numaralı kararile sarihan kabul 
ve tesbit edilmiş İmlunmasına mebni evvelce tes
cil edilmiş olan tahsis muamelesinin tebdiline 
imkân olmadığı) yolundaki karan  Yüksek Mec
lisçe de Kabul edilmiş olmakla müstedinin dileği
nin terviç edilmediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Millet Meclisinden geçmek su-
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Arzuhal verenle

rin adı, sanı ve 

oturdukları yer

Arzulial hulâsası ‘ Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

retile katileşmen Divanı mulıasel)at umumî heye
tinin kurai’uıda bahsedilen 841 sayılı Meclis ka
rarm a rağmen 1935 yılında ittihaz olunan JJevlel 
şûrası kararında müstedinin bütün millî müca
delenin devamı müddetince hizmeti kabul edilmiş 
ve dileğinin isafı lüzumuna karar verilmiş ve alâ
kadar daire aleyliinde bilmuhasama sadır olan ve 
katiyet kesbeden bu karam ı velevki sarih kanun 
hükümlerine istinaden tadiline ve infazının ihma
line Teşkilâtı esasiye kanunu hükümlerine göre 
cevaz ve mesağ olmadığından kararın tamamen 
infazı şeklinde müstedinin tekaüdiüğünün tadi
li lüzumuna karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2179 28 - VII - 1940

5261
5637

Abdülkerim Altıntei)e. Bahçe ve tarlaları ci- 
Ilanedanlar mahalle- varına yerleşen as- 
si Buhara!I. ' kerlerin ya])tıklaiT
Kİ malı. zararların tazmini.

Verilen arzuhalde:
Balı<;e v<î tai-lalarj civarına yerleşen askerle

rin ağacılara ve me.yvalara vc tarlalara ika eyle
dikleri zarai'laı-ın tazminini istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında:
Müstedinin mahsulât ve ağa<̂ ‘larına askerler 

tarafuıdan ika edildiği tesbit olunan zararların 
tazmin edildiği ve müstedinin bir talebi kalma
dığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Vaki olduğu anhışılaıı zarar telâfi edilmekle 

karnı- ittihazına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2180 23 - VII -1940

4543
'45611

i

4842 I 
4868 I

MehmM Çürük. 
Camiiatik mahalle.«»in- 
de.
Urla.

Hâzineden bilmüza- 
y(xle satın .aldıkları 
gayrimenkullerin tak
sitleri H.

ve
de

Hâzineden bilmüzayede sntın aldıkları jiayri- 
menkul taksitlerini miadında ödeyemedikleri ci
hetle haklarında icraî takibat yapılmakta ise de 
İm gayrimenkullei'in bedelh'rini sekiz taksitte de
ğil vaziyeti müsaid bulunanlardan yirmi taksitte 

müsaid olmıyanlardan ise mahsuHeri nisbetin- 
tahsil edilmesini istemektedirler, 

j Maliye vekâleti cevabı:
' Müstedilerden Abdurrahmanoğlu Hüseyin Ce- 
Izayirin borcunu ödeyemediğinden, tahsilat komis

yonu kararile menkul emvali satılarak borcuna 
j mahsub edildiği, diğer borçlu Mustafa hakkında 
i icraî takibat yapılmamış olduğu, ve 3524 sayılı 
! kanun hükümleri kendilerine kaza malmüdüı*ü
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları 7er

Arzuhal h u lâ sa s ı! EnciiıiKiı k.ımı 1 vv lu' s(‘bebden verildiği

tarafından izalı edildiği zaman daireden mem
nuniyetle ayrıldıkları bildirilmektedir.

İş düşünüldü;
Kanun dairesinde muamele yapıldığından ta

yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

2181 23 - V II -1940

4005 Asım öztürk.
4222 Alemdar köyünden. 

Üsküdar - İstanbul.

Evveleo iskâni adi | V'erilen arzuhalde: Kendilerine iskânı adi su- 
surotile verilen evin ! rt^tile verilen evde bilâ niza on beş senedenberi 
î^erl alındığından si- ' oturdukları halde 1937 tarihli bir Şûrayi devlet 

I kararına istinaden şimdi bu evi ellerinden aldıkr 
I larından şikâyet ederek mağdur kaldıkları bildi- 
i rilmektedir.
! Vapılan tahkikatta:
j Dükkân ve ahırı havi evin yan  liissesinin es- 
j ki sahibi Ağya kızına aid olduğu Devlet şûrası 
1 kararile anlaşılarak mezbureye teslim edildiğin

den bu suretle mutazarrır olan Asım öztürk ve 
j efradı ailesine ellerinden cjıkan yarı eve mukabil 
, bu binanın alt katını teşkil edib iskânı adilerin

den fazla bulunması hasebile evvelce namlarına 
tahsis edilmemiş olan akşamdaki nısıf Hazine his- 
.sesinin kendilerine temlik edilmesinin bu defa ta
karrür ettirildiğinin anlaşıldığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü;
Teffiz edilen (*vdeki yan hissej^e müstahak 

çıkarak istirdadına muvaffak olunmakla müstedi- 
ye başkaca verilen Hazine hissesile zararı telâfi 
edildiğine ^öre keyfiyetin l)u şekilde kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2182 23-VII-1940

1625 Reşad Bayyıırdoğlu. 
17Ö2 Mork<‘Z okulu başöğ- 

1*01 meni.
V̂ ize.

1921 - 1922 senelerin
de Vize mekteb mü
dürlüğünde fi'oĉ en 23 
aylık hizmetinin filî 
hizmetten sayılması 
hakkında.

Alüstedi arzuhalinde: Ti'akyanm işgali esna
sında ilk tedrisat müfc^ttişi iken Müdafaai hukuk 
cemiyetinin emrile istihbarat için Vize mekteb 
müdürlüğüne tayin kılındığından ve Yunanlılar
ca casus olarak tevkif edildiğinden ve burada ça
lıştığı yirmi üç aylık hizmetinin filî hizmetten 
addedilmesi lüzumundan bahsedilmektedir. 

Maarif vekâletinin cevabında:
1683 sayılı kanunda filî hizmetlerin nelerden 

ibaret olduğu tayin ve teslıit kılındığından an
cak millî Hükümet emrinde çalıştığını tevsik ey-
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A r z u h a l  n u lâ s a s ı  fCııciiııi(*ıı l^aını ı vc iic sebobdeiı  ver i ldiği

JtKİiği takdirde bu ıııü(idetiıı ınenmriıı kanunu
nun nıiizcyyel nıaddosi mucibince 25 seneyi ikmal
den sonra itibarî zanv olnrak hizmetine ilâve edı- 
lel)ileceği bildirilmektedir.

İş düf^ünüldü:
Vekâletin cevabına kanjuıt (‘dilmediği suretle 

kazai mercilere müı*acaat edilebileceğinden encü- 
meiKMî yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

151Î)
1586

Şaban Cîeyian.
( ■evizlik hamam so
kak No. 19.
Bakırköv.

İstihkakının 
m esi.

veril-

2183 23-VIl-l‘)40

Vakıflaı- idaresince bazı istihkakının veril
memesinden şikâyet etmekte<lir:

Müdüriyeti umumiyece kendisine, idarede 
faideli bir hizmeti mesbuk olmadığı cihetle ta 
hakkuk etmiş bir alacağı bulunmadığına dair 
yazdığı cevabfla görülmüştür.

İş düşünüldü :
İddia edilen alacağı Vakıflar umum müdür

lüğü kabul etmediğine göre müstedinin alâka
dar kazaî mercilere! dava açması iktiza edece
ğinden yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2184 28 - VII - 1940

1517 AhıiRKİ Karayel. | Evinin Hâzineden sa- 
1584 Uhıj^azi mahallesi Te-| tın aldığı müştemilâtı 

]-;ıkki sokak No. 1. zelzeleden ha.sara uğ- 
Samsuıı. radığından borcunun

affi.

Müstedi : Mübadele hakkı olarak kendisine 
verilen binanın teferruatından olan bir kısım 
yerleri Hâzineden bilmüzayede satın almış ise de 
son zelzeleden evi hasara uğramış bulunmakla 
boj'cundan aft'ini istemektedir.

İş düşünüldü :
Adi bir borçtan af talebini ihtiva e'den dilek 

üzerine P]ncümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2185 23 - V n  -1940

Salim ve ar.
514 Diyadin kazası nüfus 

memuru.
Ağrı.

Umumî harpte kaf- ! Umumî harbde tinyenin Karakuş nahiyesin- 
kas süvari ala^T ta- ı de yerleştirilen Kafkas süvari alayı tarafından 

rafından yakılan f?ay- ; yakılan agyrimenkullerinin tazmin bedelinin 
ri menkullerin in taz- ; verilmesini istemektedir, 
mini. Maliye vekâletinden alınan eevabda :



— 23

Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı vc 
oturdukları ver

Arzulial hulasası > Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Sakıt Hükümet zainaiımda vaki olan istihka
kın 459 nınnarab kanuna tâbi olduğundan ve 
1)U kanunda yazılı şekil dahilinde ve müddet 
içinde tahakkuk ettirilemiyen bu alacak hakkın
da Hükümetçe bir muamele ifasına imknâ olma
dığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü :
Hükümetten istihkak iddialarının kazaî nu'r- 

cilerde halli zarurî olduğundan Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2186 23 - VH -1940

2826 İsmail Şahin.
2923 ki malı köyü namına 

köy vekili.
: Kayseri.

Cemi ianat nizamna
mesi ve Köy kanunu 
hükümlerine muhalif j 
olarak kendilerine : 
muamele edildiğin
den şikâyet.

\ ’erilen arzuhalde : Köylerine dörl saat me
safede })ulunan diğer bir köyde mekteb yaptır
mak arzusunda bulunan ve bunun için kendi
lerinden yardım iste^’en mahallî Hükümete mü
racaat le kendi köylerinde bir mekteb yaptır
mağa nııuıde olduklarını ve fakat d()rt saat me
safedeki l)ir köyd(‘ yaptırılacak mektebin inşaa
tına iştirak (‘dcmiyeceklci'ini beyan ettikleri hal
de kabule şayan f»örülmeyerek bu yardımın ceb
ren ya])tırılmak istenildiğinden şikâyetle cemi 
ianat nizamnamesi ve köy kanununa muhalif 
olan bu mükellefiyetin köylerine teşmilinin me
nedil m esi n i istemekted i rl er.

l)ahili\e vekâletinin cevalunda:
VaptTi-ılan t('dkikat sonunda şikâyet muhte

viyatının sabit olması üzerine suçlu muhtar ve 
ihtiyar heyeti azalan haklarında lüzumu mu
hakeme kararı verilerek adliyeye tevdi edilmiş 
bulundukları bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Şikâyet jîöz önüne alınarak müsebbibler hak

kında kanunî yollara müracaat edilmiş olduğun
dan encümence yjıpılacak muamele kalmamış ol
duğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2187 23 - VII -1940
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« Arzuhal verenle- i 
I  rin adı, sanı ve ı  Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
j  oturc^kları yer
1540 Ihsan Kart. Asrî ceza evlerinden Asrî coza evlerinden birinde luahkûnıiyetinin
161Î) Cezîi evinde mahkûm, birine nakli. «(‘(‘iftilnıesirıe müsaade istemektedir-.

Rize. Adliye vekılletinin ceva})indy ;
. Dileğinin ifasına imkân olmadığı bildirilmek

tedir.
tş  düşünüldü:
Eneümenee yapılacak muamele olımidığrna 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

T819
1908'i

Hilmi Soydan.
Kmniyel ı ııüdürlüğü 
komisei' muavinlerin
den.
Bursa.

Devlet şûrasının ka- 
rarr hakkında.

2188 2 3 - VII -1940

Arzuhalde : Haksız olarak vazifeden affiıu* 
dair vnki ınuymeleniıı bozulmasına karar veren 
Devlet şûrasuıın fi<'ikta kaldığı müddet için ma
aşlarının verilmesine dair karar vermemesin
den şikâyet etmektedir.

Yapılan tedkikattan ; Müstedinin ayni dileği 
hakkında 889 sayı altında 5 -T-  1940 tarihinde 
karar ittihaz edilmiş olduğundan yeniden ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2189 2 3 -V n  -1940

1599
1675

Bürhanettin özbelge. i Lehine sadır olan
I

Kartal ticarethanesi hükmün temyizen
vasıtasile.
tzmir.

tedkikı sonuna kadar 
il)otekli evinin icraen 
satılmaması.

1534 Halis Saraçoğlu ve Emvali metrukeden
1603 ar. satın aldıkları eralâ-

I Amasya. kin bakiye taksit be-
, dellerinin af fi.

Arzuhalde :
Tjohine sadır olan hükmün temyizen tedkikı 

sonuna kadar ipotekli evinin icraen .satılmama- 
sını istemektedir.

îş  düşünüldü :
îera dairelerini alâkadar eden mesai üzerinde 

Encümence muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2190 23 - VTT -1940

Emvali metrukeden diksek fiatla satın aldık
ları emlâkin bakiye taksi bedellerinin affini is
temektedirler, 

îş  düşünüldü :
Encümence tayini muameleye imkân olma

dığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

2191 23 - VII -1940
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Şaziye.
Vıısııf kai'isı.
^Talka<* ınalıallosi ITa- 
c'i Nııınanlann ITalil 
evinde.
O ö T ie n .

^r. Vâkıf ve ar.
Ticaret odasında Ki
lis nıüıiK'.ssillifîi na
mına.
OazianteV».

Kocası Yusufıın Tür- 
kiyeye avdetine mü
saade edilmesi H.

Suriye hududu dahi
linde kalan arazileri 
hakkında.

Kocası Yusufun Türkiyeye avdetine müsaade 
(‘dilmesini istemektedir, 

tş düşünüldü :
Bu hususta kanun neşredilmitj olmakla karar 

ittihazına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2192 23 - VTT -1040

Kilis halkı namına müracaat ederek kendi
lerine aid arazilerinin Suriye hududu dahilinde 
kaldığnıdan Fransızlar tarafından binbir müşki- 
lâta maruz bırakıldıklarından bahsile arazileri
nin millî hudndlar dahiline alrnmalarmı temenni 
etmektedirler, 

tş  düşünüldü :
Encümence tayini muameleye mahal olmadı

kına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

2193 2 3 - V I I -1940

5200 ' Alâattin Kopilân. 
5570 Nafia fen memuru. 

Eski şehir.

Terfi ettirilmesi.

5067 I Yunus Yücel.
5422 Misakı millî okulu 

I başöğretmeni.
Tarsus.

1932 senesinden kal
ma mesken bedelinin 
verilmediğinden şi
kâyet.

Nafia meslekinde am(‘lî olarak yetişmiş oldu
ğundan ve kırk lira asli maaş almakta olduğun
dan ve 1034 den sonra terfi etmediğinden ve ge
rek umumî har])te ve srerekse Millî mücadelede 
fevkalâde yararlıkları bulunduğundan terfiini is
temektedir.

îş düşünüldü :
Dilek hakkında Encümence tedkikat icrası ve 

karar itasına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

2194 2 3 -VTT-1040

1032 senesi mesken bedelini almak için her 
tarafa başvurduğu halde kanunî mükteseb hak
kını almağa muvaffak olamadığından Meclise 
müracaata mecbur kaldığını bildirmekte ve hak
kının verilmesini istemektedir.

^faarif vekâletinden alınan cevabda : Vilâyet 
bütçesi üzerinde incelemeler yapılmış bu gibi 
borçların 1030 senesi vilâyet bütçesinden verdi- 
rilmesine imkân bulamadıkları cevabı alınmıştır. 

Tş düşünüldü :
Vilâyetin bütçesindeki imkânsızlıktan tevel-
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oturdukları yer
I lüd (‘den l)U vaziyet üzerine Encümence ])ir nuı- 
j amele ierasnıa imkân ülııuidığına karaı- verildi. 
I Karar No. Karar tarihi

410
Ahdul iah
ar.
Karaku!;  

zil elına 
t^nve.

Demirci  ve

nahiyes i  Kı- 
kövünden .

Sekiz  ^rünlük bedenî  

yol mükel l e f i ye t l e r ine  
mahsul)(în on dört
l ü n  (;aliî^tıkları halde  
vesika v(‘rilfnedi}?in- 
dcn sikâ\'(‘t.

2185 (^Osjl.
2000 Niyelnllaho^hı.

Bal ıkl ı  mahal l es inde  

2201 I Ho latbcy  sokafrnıda 

‘M08 ’ numaı-alt (>vde l)i- 
! yaı- ıbakırnı A l t ınakar  

2 4 5 9 1 kr>yü S()çm('nlerinden

'2r>‘)l !

4665 ' Zihni Palabıyık ve 
4994 Ar. 

I Disio?' nahiyesinden, 
j \r('vronk keminden. 

Kai’s.

<!aı-ba nakledi ldi^in-  

d(Mi sikâvet .

Alıı lıtar ve bir kıs ım 
luılku) muamelel er i  
'•(' m(‘sl<(>n veriİHK'si 
hakknıda.

2195 23 - VII  - 1940

Se k i z  g ü n lü k  beden î  yol  m ük e l l e f i y e t l e r in e  
ma h s u b en  14 yü n  ça l ı ş t ık lar ı  ha lde  ve s ika vv- 
ri lmediji’inden \ e  c e za y a  maruz  bı ı -akı ldıkların-  
daıı  ş ikâye t  e tm ekted i r l er .

Dahiliyt'  vekâlet inden a lnum (‘cvabda  :
!^u mükeibd' l ere  t evd i  o lunan  işi terkc'dert'k 

kaç t ık lar ı  ve  bu yü zd en  cez a ya  maruz  b ı r ak ı ld ı k 
ları  ve ev v e l c e  ve k â l e t e  yap t ı k la r ı  ş i k ây e t  üz(>- 
rine t e d k i k a t  yap ı l ıb  haksı z  o lduk l ar ı  a n l a ş ı l a 
rak k en d i l e r in e  ce va b  ver i lmi ş  o l dn ^u  b i ld ir i l 
mek led i r .

Iş d ü şü n ü l d ü  ; Kanuna  muhal i  t' bir m u a m e 
le t a tb ik  e d i l m e d i ğ in d e n  tayin i  m u a m e le y e  m a 
hal o l m ad ığ ın a  karaı- veri ldi .

K a ra r  No.  Karar  tarihi

2196 2 8 - VI !  - 1940

Diyarbak ı ı -dan  na k l in d en  ş i kâye t  e t m e k t e 
dir.

İş d üş ü n ü l d ü  ; H ü k üm et in  k an u n î  bir sa l â h i 
ye t l e  t a t b ik  et t iğ i  bu m u a m ele  h a k k ın d a  E n c ü 
mence  y a p ı l ac a k  bir iş o lm ad ığ ı n a  karar  ve 
rildi.

Ka ra r  No.  Karar  tarihi

2197 23 - VII  - 1940

S ak in  bu lun d ı dc lan  k ö y d e  kürt  o lan muht ar  
ve bir k ıs ım ha l k ı n  zu l ü m d en  ş i k ây e t  e t m ek te  
\ e  mes ke n  ver i lmes in i  i s t emekt ed i r l er .

Dah i l i ye  \ e k â l e t i n i n  c e v ab ın d a  ;
Kürtle'r t ara f ı n da n  y ap ı la n  tac i za t ın  ö n ün e  

j^eçi ldiğinden v(‘ te rf ih l er i  i(;in t edb i r  a l ı n d ı ğ ı n 
dan bahsed i l mek te d i r .

İş d ü şü n ü l d ü  :
D i lek  yer i ne  g e t i r i lm e k l e  ke nd i l er i ne  bu  

ş ek i lde  b i ld i r i lmes ine  karar  veri ldi .

K arar No. Karar tarihi

2198 23- VII - 1940
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Şakir Tiilekçiler.
Seyit Mİ i (;<‘lel)i nıahtıl- 

; losi Nisa mektebi so- 
I kajîi No. 12. 
i  Kasımpaşa - tslatıl>\ıl

AskeJ-î fabrikalar te- 
kaüd saiKİığırulaTi 
koTKİ i 1 e f i n i n isli fa de 
ettirilmesi H.

î ıMüstedi deniz aıiK'lesi ti'ğmeni, İstikbal san- 
I dığındaıı luaııı senelerden beri maişetlerini te- 
I min ederek bu sandı^m lâğvedilmesinden v(> 
i hiç ()lmaz.sa teessüs eden Ask('i‘î Fabrikalar Te- 
■ kai;d sandığından istifade ettiı-iimesi lüzıımıın- 
' dan l)ahs ve .şikâyet etmektedir.

^^aliye vekâletinin eevabında : Askerî fabri
kalar T(‘kaüd ve muavenet sandığı teşkilâtına 

I a id kanunun l)eşinei maddesinde kaimi edilen 
I esasat dair(vsind(' üç senelik maaşları tutai’ina 
i kifayc't ('dee«'k derecede Temini istikbal sandı- 
' ğında ])ara olmadığından farkının Deniz mü.s- 
, teşarlığının U)39 büt(;esine konulacak talısisat- 
I la birleştirilerek müstedi ile emsalinin alâkaları

nın katolunması kanun iktizasından olmakla bu 
esas haricinde istisnaî bir muamelenin ya])il- 
masına imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : 3575 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde muamele yapıldığına yciri' dilek hak
kında tayini muanu*lc‘ye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21 Oî) 23 - v ı r  - lî)40

354G : Masan Kazanç ve ar. | Mahrukat ihtiyaçla- 
3736 Veni ve diğer mahal- j  lan için kasabanın ya-

leler mümessilleri. 
Şerefli - Koçhisar.

i  kınındaki liinyit kö- 
I niüründen istifade 
: t irilmeleri II.

AFüstediler, mahrukat ihtiyaçları i(;in kasa
banın iki kilometre' yakininde bulunan linyit 
kr.inüründeu is1irad(‘lerini islemektedirler.

îktısad vekâleti:
liu tiK'kşuf linyit madeninin tedkik ve ta

ba rriyat a tâbi tutulaı-ağı sırada çıkarılacak kö- 
nıürU'iden Koçhisar halkının kömür ihtiyacının 
temini lüzumu bildirilmiş olduğundan ve bu ma
denin hiç bir veçhile (Endüstriyel) bir işletme
ye esas teşkil edemiyeceğinden ve bunların iş
letmesi için bir kanun lâyihası hazırlandığından 
l)ahsedilmektedır.

Iş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2200 23 -VlI-194g
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rin  adı, sanı ve 
oturdukları yer

Haindi ve ar.
Altıntaş ve diğer na- 
hiyeler muhtarları. 
Külahva.

cS

e 5ZÎ
3072

I Arzuhal hulâsası ı  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

I Mahsullerinin istas- | Kütahya l)ol<“diyosi intihabına dair î^ikâyetin 
! yona uzak olan Tahal ; honü/ Devlet sûrasuıca tedkik edilmediğinden ve 
'pazarında sattırılması | buğday mahsullerinin istasyona uzak olan taiıal 
ile belediye intihabın- [)a/arında sattırılması küllî zai-arlarını mueib 

I daki yolsuzluğun tel- j olduğundan ve nu'veud zarar ve ziyanlarının ve 
; tiş ettirilmesi. | l)olediy(> intihal)i yolsuzluğunun tei’tifj ettirilme

sinden bahis ve fjikâyet edilm('ktedir.
Dahiliye vekâletinin eevabında : fI(U‘ nevi na

kil vasıtalarının jî elib geçmesine müsaid olan pa
zarın büyük masrafla tesis edilmiş olduğuııdan 
ve başka yere nakline hah'iı imkân olmadığnıdan 
bahsedilmektedir.

İş düşünüldü :
Belediye intihabına aid şikâyet T)evlet şûra

sında tedkikde bulunduğuna söre yapılacak mu
amele olmadığı jçibi pazar yerinin de filhal de
ğiştirilmesi imkânı bulunmadığı bildirildiğine 
"öre T'>neüm(*nee tayini muamleeye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2201 2 3 - V I I -1940

211

2 ^
tshak Uzunsaç.
Hacı Hüsrev mahal
lesinde eski İmam 
sokağında No. 1/5. 
Kasımpaşa - İstanbul.

Deniz fabrikaları te
mini istikbal sandı
ğından bağlanan ma
luliyet maaşı H.

Deniz fabrikalaiT Temini istikbal sandığından 
bağlanan maluliyet maaşının üe seneliğinin veril
mesi suretile kesilmesiıu' meydan verilmemesi 
istenmektedir.

Millî ]\rüdafaa vekâletinin cevabında : San
dıktan devredilen para yetmediğinden 1339 yılına 
aid deniz bütçesinde kabul edilen tahsisatla müs- 
tedi ve emsalinin üc senelik istihkakları ödenmek 
suretile alâkalarının kesildiği ve bu suretle 3575 
sayılı kanun hükmünün yerine "otirildiği bildi
rilmektedir.

tş düşünüldü :
Temini istikbal sandığının kaldırılması kabul 

edilen 3575 sayılı kanun hükmü iktizasından ol
makla yapılacak muam('le olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2202 23 - Y T I  -1940
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Arzuhal verenle- 
® rin  adı, sanı ve 

^  oturdukları yer
3247 I Nosiıni Tanyurdu vo
3417 i Ar.

Ho.stnşoğlu. 
i  H a s n -  i s k e k ' S İ i K İ e  ha- 
j inal.
: İstanbul.

1916
'2012 '

5203
'5573

Arzuhal hulâsası | Encimıen kararı ve ne sebebden verildiği

ve Meh-Ali Yazıcı 
nıed,
Boylor ıııalmlleshıde. 
tzııik.

1727
1810

Mehnıed önal. 
Yukarı Faç İstanbul 
caddesinde saatçi ve 
ınakinacı.
Izınit.

Hamallıktan menedil- 
ıneloj-inden şikâyet.

Şüheda özbay. 
Ety(‘tnez Kuyulu çık
mazı No. 18.
Samatva - lstan])ul.

Arazi verildiği sibi 
elbise de verilmesi.

Hamallıktan men(îdilmelerinden şikâyet et
mektedir,

JJahiliyeden yaj)ilan tahkikatta :
Sırt ve sırık hamallığının lâğvinden sonra 65 

ya§mı dolduran müstedi ve arkadaşlarına cemiyet 
tarafından yardım yapılarak memleketlerine gön
derildikleri anlaşılmaktadır.

İş düşünüldü :
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Babasından kendsine 
tahsis edilib sonradan 
kesilen maaşının tek
rar verilmesi.

Buğday temizleme 
makineleri yapmakta 
olduğundan bu ma
kinelerin imali için 
yardım edilmesi H.

2203 23 - VII -1940

Babasından kendisine tahsis edilib bilâhare 
kesilen maaşının tekrar verilmesi hakkındaki 
niüracaatlerine eevab verilmediğinden mağduri
yetten kurtarılmak üzere bir eevab verilmesini 
dilemektedir.

Bittedkik ; Ayni dilek hakkında 582 sayı al
tında 29 - XI - 1939 da karar verilmiş olduğu 
anlaşılmakla yeniden karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2204 23 - VII -1940

Arzuhlde : Nakledilen eşhasdan oldukların
dan ve arazi verildiği gibi elbise de verilmesin
den bahsolunmaktadır.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Elbise verilmesi için Sıhhat ve İçtimaî mua

venet vekâletine yazıldığından bahsedilmekte
dir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak bir muamele olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2205 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : İhtisası olan ziraat alet
leri üzerinde çalışarak tohum temizleme makinesi 
yaptığından ve bunun Adapazarı tohum ıslah is
tasyonunda tedkik edilerek bazı nevakısı tesbit 
edilmekle beraber bunların temini mümkün hu- 
susattan olduğundan ancak sermayesi olmadığın
dan bu faydalı işi ileri götüremediğinden ve
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları \^er

Aı zulıa l  İm lâsas ı  I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1714
1H97

Duı-nııif; Ali Oncr. 
(U ẑaevindo.
('üc(‘ köylü.
( İJiziaııteb.

1846
1936

Sadullah Kaya ve ar. 
Dava voki İleri na- 
iıinıa.
(V)i uın.

hor hanf2:i bir surollo yardım yapılması hususun
da raporları Ziraat vekâletine »önderilmiş ise de 
yardım yapılamıyaeağının bildirildi{?inden ve hal
buki memlekete ve (̂‘ifteiye l)üyük menfaatler te
min edecek olan bu işte kendisine yardım edilme
sinin faydalı olacağından bahisle yardım yapıl
masını istemektedir .

İş düşünüldü : Dilek hakkında encümence ta
yini muauu'leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kaçakçılık kanunu
nun tadili hakkında.

2206 23- VII - lî)40

Verilen arzuhahle; 1!>18 numaralı kanunun 
hükümlerine tevfikan verilen paı*a cezalarının 
mahiyeti itibarile asıl cezadan daha ağır olduğu 
ve halbuki ceza mevzuatına -̂öre feri cezaların 
asıl cezalan tt'cavüz edemiyeceğinden ve bu bab- 
da mevzu ve ahkâmı halen meri bulunan ka(^ak- 
(̂ Mİık kanununun tadil ve suçlu h'hine düşünül
mesi lâzım yeh'iı hukukî kaidelerin vazedilmesi 
talebile 30 -V III-1939  tarihinde bir istida tak
dim eylediklerini ve bunun üzeıine keyfiyetin 
(Jazianteb ( müddeiumumiliğinden sorularak 
mahkûmiyet ilâmlarının bir suretinin de istenil
diği halde şimdiye kadar bir ceval) alamadığın- 

i - dan şikâyetle mağdur kahhğnıı beyanla iMeclisin 
j içtima halinde bulunduğu bu devrede müzakeresi 
I icra kılınarak dilek(;eh'ri hakkuıda l)ir karar ve- 
j ril meşini is1(‘mektedir.
i  Vai)i!an 1(*dkikatta: ıMüstedinin dileği hakkııı- 
I da 16r)0 sayı altında 14-IV  - 1940 tarihinde eıı- 
1 cümence karar ittihaz edilmiş olduğundan l)u son 
I dileğinin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Avukatlık kanumına 
dava vekillerine hak
kı hayat verilecek bir 
maddenin ilâvesi H.

2207 2 3 - V I I -1940

Verilen arzuhalde: Avukatlık kanununda ta
dilât yapılarak kendileriıu' de avukat hak ve sıfa
tının vorilm(‘sini V(;ya mükteseb haklannın naza
rı dikkate alınarak tadil buyurulacak kanunda 
beş avukatın mev(‘ud olduğu yerlerde değil, avu
katlık kanununun 61 nci maddesinde »iisterilen 
baroların müteşekkil bulunduğu mahalde vekâ
let edememek kavdile bir madde ilâvesini ve bu
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^  j o t u r d u k l a r ı  y e r  ı [

j I ! suretU' kondilcri ıu'  lıakkı hayat ver i lmesini  iste-
I j nu'kledirk'r.

* ! I Jş d üş ü n ü l d ü ;  Avukat l ık kan u n un d a  değiş ik-
I i lik ya]) i lnıası  l ıakkuıdaki  di lo^in redd ine  karar

verildi.
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Karai' No. Karar  tarihi

220S 2 8 - v ı r - 1 9 4 0

2()Sİ Tevt'ik Tözüm.
21Hr) ivai’aofjlan caddesi  Is- 

I l iklâl  üteli No.  7 Da- 
I l ı i l iye vekîlloti eski  

memui-hırından.  

Ankara.

I l a k k m d a  veri l en m e 
mur iye t t en  ihraç ka- 
ı-arının bozulması  H.

Verilen arzuhalde : Dahiliye vekâleti inzibat 
komisyonunca hakkında verilen memuriyetten ih- 
ray kararma itiraz yolunda Devlet şûrasına müra
caatla ibraz ettiği raporların JŞûraea müddetin 
malıfuziyetine kâfi bir sebeb j»;örülmediği ve has
talığının itiraz yoluna müracaata mâni teşkil ede
cek derecede olduğunu tavzihan Ankara nümune 
Hastanesinden aldığı rapor ile ikinci defa Devlet 
şûrasına müracaatta bulunmuş ise de ikinci ta
lebinin rüyet edemeyeceği yolunda karar ittihaz 
edildiğinden Meclisi Aliye müracaat ıztırannda 
kaldığını beyanla A’ekâlet inzibat komisyonunca 
işlemiş olduğu suçun mahiyeti tedkik edilmeden 
ceza mahkemesince verilen ve hastalığı selx*bile 
temyiz edemeyerek katiyet kesbeden mahkûmiye
tine binaen hakkında ihraç kararı verildiğini ve 
halbuki inzibat komisyonlarının ceza mahkemeleri 
kararile mukayyed bulunmadığını ve bir mektub- 
cunun maaş tahsisi muamelesinin tesrii zımnında 
alâkalı mcîmıurlara ziyafet vermek için on lira ta- 
leb etmesi, vefat eden bir odacının ailesine gön
derilmek üzere memur arkadaşlarından para top
lamaktan varid olan efalinin bir suç olacağını 
hiç bir zaman düşünmediğini ve bu fiillerin ma
hiyeti itibarile dolandırıcılık ve binaenaleyh, mu
hilli haysiyet telâkki edilemeye(*eğini lıeyanla tak
dir hakkını kullanmayan inzibat komisyonu kara
rının bozulnuısmı istemektedir.

İcabı düşünüldü : Meclisi Âlice müttehaz 803 
sayılı karar mucibi Devlet şûrası kararlarının bo
zulmasına imkân olmadığından ve yine Meclisi 
Âlice müttehaz 311 sayılı karar gereğince mah
kemeye aid ve malıkemeden sadir olacak hükme 
tâbi mesail hakkında encümence karar ittihaz edi-
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' lemeyeceğinden dilek üzerine encümence muamele 
tayinine imkân görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Murad Üresin ve ar. 
(jolakoğlu.
I'ibıılhayır Mustafalı 
köyünden.
Ordu.

Muhtar
şikâyet.

^kıstafa Kul. 
Salihoğlu.
Akyazı nalıiyesinin 
(.■akrro l̂u köyünden. 
Ada])azarr.

Fuad Akdağh. 
1022 Ford acentasında, 

Samsun.

sp(iim inden

Gayri kanunî olarak 
Mudurnu - Adapa
zarı ijososindo çalıştr- 
rıldr^uıdan şikâyet.

Samsundaki han hak
kında.

2209 23-VII-1940

Verilen arzuhalde ;
24 şubat 1939 tarihinde icra kılman köy ihti

yar mi'elisi seçiminde vukua lyelen yolsuzluk
lardan şikâyet edilmektedir.

Dahiliyo vekâletinden alınan (*<'I)ada : îşim 
ihbar üzerine vaziyet hakkında tedkikat yapılmış 
ve köy ihtiyar mecOisine seçilenler arasuida bulu
nan Osnıanın mahkûmiyeti tahakkuk etmiş ol
duğundan hizmetine son verilmiş olub diper ih
bar ve iddialaiTuın varid olmadıkı anlaşılmıştır.

îş  düşünüldü :
Teroyanı hale î>öre ya])ilaeak muamele olma

dıkına karar* verildi.
Karar No. Karar tarihi

2210 23 - VTI -1940

Arzuhalinde : Ada])azaruıı Mudurnuya bağ
layan şos<‘ ile alâkadar olmadıklarT halde jrayri 
kanunî olavak bu yolda çalıştiT'ildıklarından şi
kâyet etmektedir.

Nafia vekâletinin cevabında : Müstedinin bu
lunduğu kövlo bir1ikt(' daha 35 köyün bu yolda 
çalışma arzulaı-r Köy kanununa tevfikan bir ka
rara bağlanarak 1939 senesi için 789 amele bu 
yola tefrik edilmiş olduğu bildiı-ilmektedir.

Tş düşünüldü :
Bahsedilen yolda Köy kanununa tevfikan ve 

verilen karar dairesinde çalışılmış olduğu anla
şıldığından tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2211 23-YTT-1940

Kiraladığı handa oturan eski kiracının han
dan bir hisse satın almasından dolayı çıkmaya 
yanaşmamasından ve istihsal eylediği tahliye hük
münün infaz edilmemesinden şikâyet etmektedir.

Adliye vekaletinin cevabında: Kanuna uy^ın  
olarak rüyet edilen dava dosyasının halen Tem-
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Cö Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ı Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

i \ izck‘ bı ı luıuluğuıul i i ı ı  \ v  icı-ada yap ı lan  bazı y a n 
lış ımuuneU'kM'den dolayı  mesu l l er  hakkında, t ak i 
bata g i r i ş i k l i ğ inden  bahsedi lmekledi r .

İş  d ü şü n ü l d ü:  Di lek hakkında kan u n î  merc i 
inde muamele  devam e tmekte  o ld u ğ u n d a n  e n cü 
mence  yap ı lacak  bir  muamele  görü lem ed iğ in e  k a 
rar veri ldi .

Karar  No.  Kai-ar tarihi

2212 2 3 - V I I - 1 ‘)40

713 Vohbi  

745 Kılıçal  
ğr No.  
P>esikl:

Başko.
i ^'ıldız soka-  
46.
ıs - İstanbul.

Mi'cburî t ekaüde ş ev 
kinden sikâvet .

Al i  tahsil  j>ö)'HH‘sine  w  memlek( ‘t i r fan ına bir  
(;oU hizıvıeti bu lunmas ına  rağnırn mecl )ui‘î t eka 
üde* ş evk inden ş ikâyet  e tmektedir .

.Maarif vekidet inin ceval) inda :

.Muallimlikti'  m u v a f fa k  o lam adığ ından  teka 
üde' sevkedi lmi ş  v(> Dcvh't  şûras ına  da dava a( t̂ı- 
ğı v(' henüz  lU'ticeU'nnu'diği b i l d i r i lm ek te d i i .

İş d ü şü n ü ld ü :  Yüksek  Mecl is in S03 sayı l ı  ka- 
i';tnna li'Nfikan t a \ i n i  muameh'yc' mahal  o l m a d ı 
ğına karar veri ldi .

Karar  No. Karar  tarihi

2218 23 - \ ’T1 - 1940

i")lll , Kiza Jrjiin.
477Ç) hııııe .su malıalh'si ı ıde.  

'I\)kad.

•Maaş bağlanması  v(‘- 

ya w  ve aı-azi veri l 
mesi.

.Vsh'iı Krzui 'umlu o ld uğ un dan  ve  nu'sbuk hiz- 
1 etleri  seİH'bile bağ lanan  maaş ının bi l âhare  ke- 
/IdİL'-jnden bahish' ııiîiaş bağ lanması  veya ov v(> 

arazi v('i;ilnu'sini isteııu'ktedir.
Sıhhat  v(‘ ie l imaî  muavenet  vekâlet inin ceva-  

bııuhi:  l'iVİ olan müs ted iye  ev ver i l ememiş  ve 3(i 
dekar  arazi  v(‘ri lmiş o ldu ğu  b i ldir i lmektedir .

Hncünu'nce yap ı lacak  muam ele  o lmadığına  k a 
in r veı-ildi.

K a ra r  No.  K a r a r  tarihi

2214  23  - V T T - 1 9 4 0

Niyaz i  Akun.
!) ncu topçu alayı  3 

ncü tabur konmtanı  

binbaşı.
Sarıkamış .

Aslu'rî Temyiz  ma h 

kemes indeki  dava  

dosyas ı  H.

Ver i l en  arzuhalde :  Asker î  t emyiz  mahk('me-  
sind(' a(;tığı davanın lu'nüz intaç; edi l ı ıu'diğinden  

ve davas ında teşrih ett iği  d i l eğ inin  ^Vb'clisce ted-  
kiki le  vaziyc'tinin tashihini  i s lemektedir .

İş dü şün ü ld ü :  Salâh iye t l i  mahki ' inede ikame  
olunan davasının Arzuhal  e nc üm eni nd e  t edkik  ve  

karara bağ lanmas ına  cevaz o l am ıya cağ ın da n  di-
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 ̂ >z ‘ rin adı, sanı ve Aı-zulıal luılAs;ısı Encümen karan ve ne sebebden verildiği
otıırdııkları veı

lek lıakkıiKİy tayini nıuaıneleyc mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kai'ar tarihi

2215 23- V I1 - 1M40

Osman Kaynak. tskrm itji fî.
1j44 f al) r i ka S111 d a

' No. 712 işçi 
Kayseri.

2055 Nocati Ahıliaba.
2156 ! Salıah mahallesinde 

No. 40. 
rşak.

İMemnıı lıa k la rın ır. 
\ v  ,'^erefiııin iadesi 
hakkında.

Bulji’aristandan hieı-etie i»elmi.ş ana ve babası
nın iski'ın hakkından va/ ‘;e(‘memiş olmalarına 
rağmen kendisinin Kayseride iskrııı edilmesini 
istemektedii’.

Sıhhat ve i(,*timaî muav<MU‘t \ekâletinden alı
nan eevabda: Tayyare fabı-ikasında cıahştığın- 
dan iskân mıntakasını tle^:iştirenlere ve iskân 
hakkından feragat edenlere bir şey verilmesine 
imkân olmayı!) 2510 sayılı kanun mucibince yal
nız ev yeri verilmesi için Kayseri vilâyetine ya
zıldığı l)ildirilmektedir.

îş düşünüldü; tmkân dahilinde vekâletçe icab 
eden tedbirlere tev('ssül edilmiş olduğundan en
cümence yaiMİacnk muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

22in 23-VTT-1940

Yerilen arzuhalde: 1924 senesinde îzmirde Ek- 
senapolos namında bir şahsa hayır cemiyetlerine 
sarfedilmek üzere 1 500 lira vermediği takdirde, 
hayatının tehlikede olduğu mealinde yazdığı bir 
tehdid mektubu yüzünden üç sene hapse mahkûm 
olduğundan ve yaptığı hatanın hayatı ve mane
viyatı üzerindeki intibahının çok derin olduğun
dan ve cezasını da çekmiş bulunduğundan bahis
le memnu haklarının ve şerefinin iadeline müsa
ade edilmesini istemektedir.

îş düşünüldü: Memnu haklarının iad.^ş'ne ka
nunî mercilerinde karar verilebileceğinden encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2217 23-VIT 1940
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A r z u  h a  i  v e r e n i n
g ® i rin adı, sanı vc Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeiı verildiği 
< i oturduktan yer
1847 N'asuh Talayhnn. i B iı-  Qİf1 öküz v(m*İ1- V(‘i-iloıı ju'/uhaldc ; Muhttu' ve ihtiyaı* oldu-
1987 ‘̂ olimoğlu. ' ııu‘si hakknıda.

ttfaiyo meydan ıııda 1 

muhacir iMohmodiiı i  
' hanında.
' Konyamn (yilıanl)ayli 

kazasından.
Aııkara.

fundan bahisle liir <;i1‘t öküz verihııesini dilemek
tedir.

İş düşünüldü: Dilek mahiyeti itibarile encü
menimizi ulâkadaı- etmediği cihetle tayini mua- 
nu'leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2218 23 - V I I -1940

^43 Talât Ei’ktan.
5()9 Kurn(*ei>me tütürı de

posu ('ski müdürü. 
Ffaseki Bostan h{v- 
mam karşısında No. 
()7 evde.
Islanbul.

Tazminat talebinin 
reddedildiğinden şi- 
kâvet.

Nakledildiği bir vazifeye sıhhî mazeretine bi
naen «itmediğinden ve 2921 sayılı kanuna tevfi
kan kendi.sine tazminat verilmediğind(‘n şikâyet 
etmektedir.

inhisarlar vekâletinin cevabında :
1934 yılında kurulmuş olan inhisarlar teka- 

üd sandığının önceki memurlara şamil olmadığı 
ve l)u sebeble müstediye tazminat verilemediği ve 
müstedinin bu mevzu üzerinde Devlet şûrasına 
açtığı davasının reddedildiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarına tevfikan dilek hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1469
1536

Mitat Sınar. 
Memleket hastanesi 
eczacısı 435 sicil nu
maralı.
Urfa.

2219 2 3 - VII - 1940

Çorum hastanesi ec- Çorum hastanesi eczacısı iken muhakeme altı- 
zacısı iken muhakeme ı na alındığından ve neticede beraet etmiş ise de
altına alındığından 
beraat ettiği zamana 
a id maaşlarının veril- j 
nu'diğinden şikâyet, j

arada geçken zamana aid maaşlarının verilmediğin
den şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva- 
bmda : Çorum vilâyeti hususî idaresinde tahsi
sat olmadığından müstedinin alacağı ödeneme
miş ve 1940 senesi bütçesine düyun tertibine 
tahsisat konulacağı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Encümence yajnlacak mua
mele olmadığına kaı*ar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2220 2 3 - V I I -1940
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A r z u h a l  v e r e n l e 
r i n  a d ı ,  s a m  v e  

o t u r d u k l a r ı  y e ı *
I  Arııi“ul ]\rııhtar (riı-ay. 
I Dovlcl  (l(>ıııiryollfiı-ı 
[ (i(‘))(»suıula amele ea-  
t vuiju v(' yardı ıne ı  

makinist  ()(1()2 Tiuma- 

ralı.
A n k a r a .

A r z u h a l  h u l â s a s ı  E n c ü m e n  k a r a i ’ i  v e  ı ı e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

Va 1)ir vazi f e  veril-  

ıiK'si veya, hiflc'iııah 
va tan iye  teı-l ihinden  

maaş  i ) aslanması .

Ver i len  arzııhal(l<^ ; Kırk se ı ıe l ik mak in is l  <ıl- 
»lu '̂iı ha lde  yaş ın ın  ileı- lemiş o lmas ı  sebebih;  m a 
k in i s t l ik  v er i lm ed iğ in d en  \ e a me le  e av n şu  o la 
rak dahi l  u lduğı ı  D ev l e t  d e m i r y oJ la n u d a  k e n d i 
s ine  cüzî  bir y e v m i y e  verih'i'('k mak in i s t l ik t i '  (;a- 
İ1Şİı r ı ld ı^ ından  ş i k â y e t l e  makinist l i^'e  mul ıa ssas  
maaş ın  v(‘r i lmesini  ve  Mil l î  müe ad( ‘lereki  mnh-  
lelii' v(‘ öneml i  h i zmeth' r ine  mukabi l  h idemat ı  
v a t a n i y e  t er t ib inden  maa ş  b a l l a n m a s ı n ı  isIcMiu'k- 
tedir.

M ü n a k a lâ t  ve k â l e t in d en  a l ınan  eevabda  : JMüs- 
t ed in in  F i l yo s  d ep os u n a  19-‘}8 s e ne s i nd e  s t a j i y er  

ame l e  e av uş u  sı fat i lc '  hizıiK'te al ı ı ıdığ- ından ve 
yaş ı n ın  a l tmı ş ı  m üt e ca v i z  o lm as ı na  l) inaen m a 
k in i s t l ik  veri lemefi i j^inden ve an eak  s ık ı ş ık  za 
m a n la rd a  ya ln ı z  m a n ev ra  i ş l er inde  eal ı şt ı rı l -  

m as ınd a  mah zu r  ‘)-örülnu‘(li^:inden bu \ az i f e  ile 
Ank ara  dc'posuna a l ı n d ı l ı n d a n  b a h se d i lm e k t e 
dir.

İşin icabı  d ü şü n ü l d ü  : (10 yaş ın ı  ikmal  e d m  
\ ’e r('setı makinis1l i l \ l ( ‘ i s t ihdamı  caiz  yörülıtu'yc'tı 
mü s l ed i n i n  vekâh ' t in  sa l âh iye t i l e  çavuşluj>'a al ın-  
dı^'i ve bazan zarur(>1 ha l inde  m ak i n i s t l i k t e  is- 
l ih d a m k ı l ınd ığ ı  an la ş ı lmı ş  oldı ıö-undan y a p ı l a 
cak muaiiK'le o ln ıadı î î ina  karar  verileli .

Karar No. Karar tarihi

2221 2 8 - VI !  - 1940

1070  

1128

\):û
! ) ‘ )Ş

44:52

4(h 2

Haf ı z  M(‘hmed To k

a t lar .
İmam.
Okcı ımusa mahal lesi  
Okcumusa caddesi  
polis noktası  karş ı 
sında 107 numarada  
be ıber  Vasuva y a n ı n 
da.
( i alata  - js lanbıı l .

Vazi fe s inden (;ıkar 
( l ığ ından şikâyı't.

Cami imamı olduğundan ve ırzına teeavüz 
edildiğinden ve bu sebeble vazifesinden ( -̂ıkarıl- 
dığından bahsile şikâyet etmektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden alınan ce- 
vabta: müstedinin ahlâk ve insanlık şerefine 
mugayir itiyadlara müptelâ olması ve dinî şiara 
yakışmayan ahvalinden dolayı hademe nizam
namesinin 31 nci maddesine tevfikan uhdesin
deki imamlık ve hatiblik cihetleri refedilmiş ve 
bu sebeble Devlet şûrasında aytığı dava da red
dedilmiş olduğundan bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Yüksek meclisin 803 sayılı kararına tevfikan
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A r z u h a l  v e r e n  l e -
g  î r i ı ı  a d ı ,  s a n ı  v e  A r z u h a l  h u l â s a s ı  | E ı ı c i i n i ( ' j ı  k a r a n  \  c  nv s c b c h d i M i  v e ı i k l i g i

o t u r d u k l a r ı  v e r
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar  No.  Karar larilı i

2222 2 3 - V l J  -  1 9 4 0

14:U Kıymet Kutadgn. 
1501 Sodhaşı ipokc-ilik cad

desi No. 15 do.
(")lü Saffet eşi. 
liursa.

Yetim maaşının nok
san tahsis edildi}»'! H.

Ki/e mahkemesi aza mülâzimi iken hastala
narak memuriyet mahallinin değiştirilmesini 
isteyen zevcinin vâki bu müracaatmın vekâletye 
nazara alınmayarak mahallinde ipka edilmesi 
neticesi gey vakte kadar vazifesini ifa ederek 
evine gelmesini müteakib şiddetli bir buhran 
ile hastalanarak hastaneye naklini müteakib 

' vefat ettiğinden ve ayni şekilde llstanbulda 
evinde vefat etlen diğer bir hâkime vazife ba
şında ölmüş gibi muamele yapıldığı halde kendi 

! zevcine bu muamelenin tatbik edilmediğinden 
Adliye vekâletine vâki müracaatının da red
dedildiğinden bahsile yetimlerinin haklarının 
111 u h af azası nı istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında;
Hâkim Saffetin Uize aza muavini iken ve

fatı üzerine müteveffanın tahakkuk eden 2;J se
nelik hizmet müddeti üzerinden maaşa müste- 
hak yetimlerine maaş bağlandığı ve bu muame
lenin Divanı muhasebatça tedkik edilerek tescil 
e<üldiği ve müteveffanın ölümünün vazifeden 
biütevellid olduğundan buna göre maaş bağ- 
ianması istenilmiş ise de bu husus teyid eden 
vesaik ibraz edilemediğinden ve 1683 sayılı ka
nunun 45 nci maddesinde yazılı şartların ademi 
mevcudiyeti sebebile taleb veçhile maaş tahsi
sine imkân görülemediğinden ve bahsedih'u mü
masil hâdisenin bu hâdiseja^ benzemediğinden 
bahsedilmektedir. ,

tş düşünüldü:
Vâki müracaatı üzerine verilen cevaba ka

naat edilmediği takdirde kazaî merci(* müra
caatı iktiza ederken Meclise müracaatta bulun
duğu anlaşılan arzuhal sahibinin dileğinin en
cümence bir karara bağlanmasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Kai-ar tarihi

2223 2 3 -V I I -  H)40
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F a h r i  Z i re k .  
.MüdciTİs o^ lu . 
K n v a k ir  ıııaliHİk“siıul( 

Tavsjîînlı.

Tavşanlıda kömür 
fiatruiiı palialı oklu
mu hakkında.

Arz\i})Mİ \eronli*- ;
r i n  a d ı ,  s a n ı  ve  I Aj-zul ia l  l ı u lâ s a s ı  E n c ü m e n  k a r a n  ve n e  s e b e b d c u  v e r i l d i ğ i  
( » I n r d n k l a r ı  y e r  ; !

V(‘ri lon arz ı ıhahlo : L in y i t  könıüı- h av za s ı n 
da hul ımduklaı-ntdaı ı  v(> bu kiuırürh'rin bi lûnumı  
nıasarif ih'  birl ikle  m a l i y d i  2~)0 kuruiju }»(H'm(‘- 
diîîİTuh'n ve l)iuıa rağmen 550 kuruşa kömür  al 
d ık lar ından  l)ahsil(' ucuz mahrukat  t eminini  is- 
l(‘iıu‘kl(‘dir.

Iktısad vekâletinin ceva})nıda: 
l^tibank tarafından Tavşanlı, Değiı-misaz vt* 

Soma madenlerinden istihsal edilen linyit kö
mürlerinin kok fiatlaruıuı krible (i75, tuvenan 
f)00, ceviz 575, fındık 475, toz 300 kuruş lesbit 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Hükümetçe mümkün olanın 
derpiş edileceğine {^öre Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karai’ tarihi

2224 2 3 - VII - 1940

Dursun Acar. 
Kai-slaıı nu'iıkul 
carlı.
İsparta.

A-
Iskân suretile 
rilmesi.

ev ve- İjatumun Acai’a kasabasından Kai'sa kaçtı
ğından ve iskân için İsparta vilâyetine sevke- 
dilmiş ise de kendisine bu güne kadar ev veril
mediğinden şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin (îeva- 
bında : Müstediye 300 dönüm arazi ve 410 kilo 
tohumluk ve 100 lira kıymetinde bir çift öküz 
verilmiş ve 2510 numaralı kanunun 17 nci mad
desi göçmen ve emsaline mutlaka ev verileceğini 
âmir olmayıb ev yeri de verilebileceğini tasrih 
ettiğine göre müstediye ev yeri verilmek sure
tile kanunî vecibenin yerine getirildiği bildiril
mektedir.

Jş düşünüldü : Kanun dairesinde muamele 
yapılmış olduğundan dilek hakkında ya])ilacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2225 2 3 - VII - 1!)40

2359 Hamdi Pınar. 
2483 Veniköj^den.

Konyaereğlisi.

Bütün arazisinin sa
tıldığından şikâyet.

Güllü ve oğlu Bürhan tarafından aleyhine 
açılan dava sonunda mahkûm olduğu paraya aid 
ilâm temyizen tasdik kılınmak suretile katiyet 
kesbetmiş ise de mahkûmünbih icraen takibi sı
rasında çiftçi olmasına rağmen kendisine bir şey 
bırakmadan bütün arazisinin satılmasından şikâ
yet etmektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ı Arzuhal hulâsası Encünıen karan ve ııe sebebden verildiğ*i 
oturdukları yer I

, Adliye vekâletinin cevabında : Fillıakika iera
I dairesinde bu hususla yapılan yanlış muamele
' teınyizen bozulmuş ve iera memurile hâkim hak

kında inzibati ceza tayin edilmiş olduğu I)ildiril- 
ınektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin itirazları kanunî 
, merciee nazara alınmış ve yolsuz muamele \ apan- 

larnı da tecziyesi cihetine gidilmiş olduğundan 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar hırihi

Osman Riyazi.
Birinci orta okul ma- 
t('inaik öğretmeni. 
Ankara.

Mnaşınuı
sikâvet.

iizlığından

2226 23-V Ll-1940

1925 de muallimlik meslekine girdiğinden ve 
bilâhare haksız olarak azledildiğinden ve cevazi 
istihdam kararile yeniden mesleke girmiş ise de 
ilk muallimliğe girenler gibi kendisine 25 lira 
maaş verildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabnıda : Müstedinin l)i- 
dayette 1 000 kuruş maaş aldığından ve bilâhare 
48 lira ücretle yardımcı öğretmen olarak mesleke 
alındığından ve 1937 den itibaren de 25 lira as
lî maaşla asıl öğretmen tayin edildiğinden ve 
439, 789 ve 832 sayılı kanunlardan alâkası ol
madığından 1702 sayılı kanunun 15 nci maddesi
ne tevfikan müstedinin tekrar mesleke avdeti üze
rine eski maaşı olan 1 000 kuruş değil 2 500 ku
ruş verilmekte olduğundan bahsile şikâyette haklı 
olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : V'ekâletin noktai nazarma ka
naat edilmediği takdirde idari kaza yoluna müra
caat edebileceğinden encümencu yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2227 23-VI1-İÎJ40

b'̂ -'32 j Flalil Kangül.
1943 Ismailoğlu.

Knver])aşa mahalle
sinde Şiirdin l^eşire 
kazasından.
Ralva.

Biilyadan diğer bir 
mîihalle nakledilmesi.

Ge( înmek i^in Balyadan diğer bir mahalle 
naklini istemektedir.

Yapılan tedkikatta : Ayni dilek hakkında 565 
sayı altında 27 - XI - 1939 tarihinde karar ver
miş olduğu anlaşılmakla yeniden karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2228 23-VIM94()
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
olur(iukiarı yer 

Hüs(*yiıı ( tüvon,  

Alustîi fao^lıı .
To])(.'(*ik mahîilU'siıı- 

do mukim.
P lümc r  möc.'iiK'iılcriıı- 
den.
S ima V.

A rzıılıal vc^renle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Başka \ i lâyct !u<*fk(‘z- 
l(‘rind('tı l)ii'iıu“ nakli .

.Müstc'di: l)ilt‘k(:esiııd(‘ d(M'nıcyan eylediği s(>- 
hebleı-den dolayı ııakledilmi.ş oldukları yerden esas 
ıi'.emleketlerine iadesine müsaade ('dilmesini ve 
aksi halde Bursa, l/mit ve l^]skişehir, Balıkesir vi- 
lf!y(‘llerinin nıeı-kezlc'rinden bii'isini' nakiHeriue 
karar v('i-ilm('siııi istemektedir.

Dahiliye vekrdelinin cevabında:
Zikri v(' izah ('dilen sebe])lere mebni dileğin 

isafına imkân olmadığı bildirilmektedir, 
fş düşünüldü:
Jlususî kanunla Hükümete verilen sairıhiy('te 

istinaden yapılan muameleler hakkında eneümen- 
e(' karar ittihazına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2229 23 - \^n - 1!U()

260 Mehnu'd Kuzey.
‘J 73  Jloeapaşa Afal iye f̂ u- 

İK'si ('ski tahsil tebliğ 
memuru.
iroeai)aşa - İstanbul.

Mağdur iyet t en  vik: 
vesi.

Müsted i  arzu ha l in de  : On y (‘di s('n('(!eiıberi  
l)e\l('1 ı ı ıe ı ı ıuriyet inde ( i lduğuiKİan \ c  1 !)•’>() s e 
nes inde ya p ı l an  tc'fşkilâl s ı ra s ında maaş ı  üc re 
te ('e\ 'ri ldiği  i(;in t e ka üd  hakk ın ı  kaybe tme ı ı ı ek  
mül âh aza s i l e  Mal i y ( ‘ \ c k â l e t i n d e n  l e l ; aüd lüğü-  
nün icras ını  i s l e d i ğ in den ,  halbuki  hi /nıet  m ü d 
det i  t ek aü d  maaş ı  ba ğ la n m a s ın a  kâf i  o l m a d ı 
ğı i(;in ikra m iye  \ ' eri lmek surct i le  \a/ , if('sin('  
son \ e i ‘i ldiğ indet ı  ve hak k ım la  \ e k â l e t  inzibat  
kdi ı ı i syonunca \'('rilen tasfi>'e karar ın ın  k a ld ı r ı l 
ması  ha k k ın d a k i  d i l eğ i  l)('vlet şûras ınca m ü r u 
ru zaiıifin n ok ta s ın d a n  redd(*di ldiğinden bahis le  
m a ğ d u r i y e t t e n  \ ' ikayes ini  i s tenu'ktedir .

.Maliye \ e k a l e t inden a l ınan  c(‘\ a b d a  : 29î)(> 
say ı l ı  t('şkilât k a n u nu n u n  \ i lâyetU'rde ta tbiki  t a 
rihi olan ol  - VII - 19<>() da a<;ikla kalan  müs te-  
dinin  daha evve l  şub(‘ ba şm e m u r l u ğu n a  \ e r d i ğ i  

dilek(;e ile ijerek yaş ı n ın  ^er('kse tahs i l in in bu n 
dan sonra l)evlet(,;e i s teni l en  şc'kilde (;alışması-  
na mâni  oh. luğumı söyliyeı-('k te^kaü^le s(", kini i s 
temiş  ise de  ('sasi'iı bahsi  (̂'(m'm teşki lât  k a n u n u 
nun  m u v a k k a t  ikinc i  m ad de s i l e  \ ( ‘kâb't e  balı- 
şe !il(‘iı s a lâ h i ye t e  mcbt ’i r('seıı yaı»ılaıı idari  
t a h k ik a t  neticesi iKİe yaşı  w  tahsi l i  i t ib a ı ü e  
v ü c u d u n d a n  i s t i f ad e  ('dil('miy('('eği an laş ı l an  

müst( 'dinin  ve kâ l e t  inz ibat  ko m i sy o n u n ca  m e m u 
r iye t l e  a lâkas ı  kes i lmi ş  o l d u ğ u n u n  ve bu sebel t ie  

ke nd i s in e  10 s ene l ik  h i zm et i ne  mu kab i l  16(S3 nu-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve nc sebebden verildiği

I maralı kanun dairesinde ikramiye verildiği ve 
I memuriyetle alâkasının kesilmesi hususundaki 
; kararın refi için Devlet şûrasına İdarî dava aç- 
i ınış ise de davasının reddedildiğinden bahsedil

mektedir.
I îş düşünüldü : Müstedi hakkında kanuna 
: mulıalif bir muamele tatbik edilmemiş ve Dev- 
! let şûrasında açtığı dava reddedilmiş olmakla 
I tlileği hakkında tayini muameleye mahal olma- 
: dığına karar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

2230 23 - VII -1940

4723 IlizH Mamur.  

f)0;V2 Osnuınoğlu.
Menlei^e köyünden.  
Boğîizl ıyan.

Horc'ianmn suret i le  

l inzinodei ı  aldığı  :n"i- 
/ ini ı ı  tf iksi l lei’ini 10 
si'iu'do THİemesine m ü 
saade edi lmesi  H.

Verilen arzuhalde : Borçlanına suretile Hâzi
neden aldığı arazinin taksitlerini kuraklık ve ha
sılatın azlığı sebebile veremediği için sıkıştırıl- 
dığından bahsile arzuliali tarihinden itibaren 10 
senede mukassatan ödemesi çin müsaade olunma
sını istemektedir.

Maliye vekâletinden alman eevabda Yozgad 
defterdariğile yapılan muhabere neticesinde ınüs- 
tedi Osmanoğlu Rızaya borçlanma kanununa tev
fikan bedeli yinni senede ve yirmi taksitte öden
mek üzere 1928 yılı ikinci kânununda 764 lira 55 
kuruş kıymetinde verilen arazi bedeline mahsuben 
muhtelif tarihlerde ancak 305 lira 95 kuruş tediye 
ettiği ve borç bakiyesi olan 459 lira 47 kuruştan 
vadesi hulûl eden 142 lira S8 kuruşu tediye etme
diği ve yapılan tebliğe rağmen Hâzineye borç se
nedi vermdeiği gibi tapuca da namına tescil mu
amelesi yaptırılmadığı anlaşılmıştır. Müstedinin 
borcunun yeniden taksite rabtı suretile teciline 
kanunen imkân görülemediği ve mahallince hak
kında tatbik edilen muamelenin kanuna uygun bu
lunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedi hakkında kanuna mu
halif bir muamele tatbik edilmemiş ve talebi ye
ni bir kanun mevzuu görülmüş olmakla yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2231 23-VII-1409
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1702
17S4

Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı ye 
oturdukları yer

Bekir Türkmen, 
llîivuzhı ])ah(*o (‘iva- 
rnula l)(‘vlel demir
yolları idai-e baraka
sında, 

i  Maden.

162ü
1704

Kaeia İA*n :̂ereta. 
Hama mönü flaeınuı- 
jvıt mahallesi Pa.sa
(;eşn)esı 
.Vn. 11. 
Ankai'a.

karsısında

Aı-zuhal lıulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

I )evl(‘1 demiı-yollarm- 
da veya diğer i)ir ida
rede isi il)da m edilme
mesi.

Kiîjindi'n tahsis (‘dih'n 
maaijnı vaktinden ('v- 
vel k('sildiyin<len 
kâv('t.

Rusyadan iltica ile 13evlet demiryollarında 
çalışmış olduğundan komünistlik su<̂‘undan do
layı tevkif edilmiş ve işinden (çıkarılmış ise de 
neticede beract eylemiş bulunduğundan bahsile 
tekrar demiryollarında istihdamını istemektedir, 

îcabı düşünüldü :
Bu vazife ve hizmet taleblerini havi dilekler 

hakkında Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2232 23-Vri-l‘)40

Reji ambar memuru iken ölen kocasından 
kendisine tahsis edilen ve altı sene devam et
mek suretile tesviye kılınacak olan maaşının 
bir buçuk seneden sonra kesildiğinden şikâyet 
etmektedir.

Müstedinin arzuhaline ilişik ve Ankara İnhi
sarlar Başmüdürlüğünden yazdmış 21 - VII -
1937 tarihli bir vasikada: müteveffanın vera
setine aid umum hesablar tesviye edilmiş ve 
ibraname alınmış olduğundan bahsedilmekte<lir.

İş düşünüldü:
İnhisarlar müdürlüğü ile rnüsledi arasında 

bu hesab neticesi bir ibraname tanzim e<lilmiş 
olduğuna göre bunun mahiyeti ile iddia edilen 
hakka sureti tesiri binnetice mahkemece halle
dilecek mesailden olmakla Encümence tayini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2233 23- v n -1940

İMİ

187'
Bilâl Vılıuaz.
Muhtar.
(/ayır])inar köyü hal
kı namına.
Çankırı.

Wr}^ih^nnin fazlalı
ğından s îkâyet.

Verilen arzuhalde: köy namına tarhedilen 
arazi vergisinin fazla olduğundan ve kanuna 
mugayir bulunduğundan bahsedilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
müstedinin de bulunduğu arazi tahrir ko

misyonunda usul ve kanun dairesinde tesbit edi
len kıymetlere itiraz olunmadığı bildirilmekte
dir.

tş düşünüldü:
Vergilere karşı kanunî yollarla ve binnetice 

Devlet şûrasına dava açmak suretile itiraz edi-
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I leceğinden encümence yapılacak muamele ol- 
I madığma karar verildi.

Kiivîii' No.  Kjırar 1aı*ilıi

m ı
17S7 I

Ahıued Hilmi Ses. 
Zirytıt vekâleti vi'le- 
i'iııer ifjleri unuını mü- 
(lür'lü^ü ınoınıırİMrrn- 
dan.
Al ika İM.

^laaşının tezyid edil
mesi hakkında.

1140
1204

Kenan Asafkan. Hadyo iiereti İT.
Dikmen caddesi Yıs 
sokak (Jürkan aı»artr- , 
man No. 4.
Ankara.

2234 23 - V ll  -1940

\'erilen ar/ıılıalde: Jvomanya ve Bulgaristan 
Türk orta okullarında on sene müdürlük ve mu
allimlik yaptıktan başka ü(* sene de Bıdgaristan- 
da ınoveud Türk ıııektehlerinin umumî müfettişi 
olarak eahştığından ve Bulgaristan Türklerinin 
Cümlıuriyet ve inkılâlıa olan bağlamıı takviye için 
on beş s('ne müddetle Halk sesi ga/etesi eıkardı- 
ğından ve nihayet Bulgarların tazyiki ile ana va
tana ilti<*aya mecbur kalarak memuriyete inti- 
sab ettiğinden Takat Maaıü' vekâletinin orta ınek- 
teb öğretm(>ni olduğu hakkındaki işarına ı-ağmen 
teadül kanununun ieabları na/arı dikkate alın- 
mıyarak 20 lira maaşla istihdam edilmekte oldu
ğundan bahsile 3208 sayılı Ziraat vc'kâleti teşki
lât kanununun neşri tarihi olan 31-VJ1I-1!)37 
tarihinde (m sem* vazife görmüş orta mekteb mu
allimlerinin ü(; derece terfi ile aldıkları maaşa 
kendisinin de hak kazanmış olduğuna ve şimdi 
bulunduğu vekâlette de bu maaşı alabileceğine 
bi)‘ karar verilmesini isti'mekledir.

leabı düşünüldü: Hizmet müddetinin hesabi- 
le bareme intibakı iein v(‘kâleti aidesinee müstedi 
hakkında tatbik ('dilen İdarî muamele ve karara 
razı olmadığı takdirde İdarî kaza yollarına mü
racaatı muktazi glub encümenee yapılacak mua- 
mel(‘ olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar t.arihi

2235 23 - VII -1040

Verilen arzuhalde : 1938 senesinde radyo üc
reti lıorcunu tediye ettiğinden ve memuriyetinin 
tebdili sebebile Ankaraya getirdiğini l'osta, 
telgraf ve telefon idaresine bildirdiğinden ve 
kanunda ücret tarifesinde hiç bir sarahat olma
dığı hahle mezkûr idarenin kendisinden beş lira 
ücret farkı istediğinden ve on beş gün zarfında 
vei'ilmediği takdirde kanunî takibat yapılacağı
nın bildirildiğinden bahsile mezkûr idarenin ka
nuna uygun olmayan işbu talebinden fariğ olma
sının teminini istemektedir.
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Münakalât vekâletinin cevabında :
Telsiz kanununa tevfikan tanzim e<lil(‘n üc- 

Tet tarifesi şehirlerin nüfuslarına göre beş \eya 
on lira olarak tayin edilmiş bulunduğundan na- 

! kil vaki olduğuna göre ücretin haddi kanuniye 
iblâğının kanunî olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin bu cevaba kani 
olmadığı takdirde İdarî kaza merciine müraca
atta muhtar bulunmakla Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2236 23-V I I -1940

5069
5424

1552
1623

Fahri Canbey. 
Muhtarlık işlerinde 
belediye memuru. 
Ankara.

Tekaüd maaşının nıs
fının kesilmesinden 
şikâyet.

Süleyman.
Tuz i)azarı koca arap 

hanında müstecir Şev
ket yanında.
Buı-sa.

Nüfusa kaydedilme
si.

1332 de birinci mülâzimlikten tekaüd edildi
ğinden ve 1935 senesi ağustosunda Ankara bele
diyesinde ücretli vazifede müstahdem bulundu
ğundan bahsile gayri kanunî olan tekaüd ma

aşının nısfının kesilmesinden şikâyet etmektedir. 
Divanı muhasebat riyasetinin cevabında: 
Müstedi hakkında yapılan muamelenin 1683 

sayılı kanun hükümlerine uygun bulunduğun- 
(lan bahsedilmektedir, 

tş düşünüldü :
Kanuna muhalif bir muamele tatbik edilme

diğinden dilek hakkında tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2237 2 3 -V II- 1940

Müstedi : Suriyeden firarla Türkiyeye geldi
ğinden ve fakat hâlâ nüfusa kaydedilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Dileğin yerine getirilemiyeceği bildirilmek

tedir.
îş düşünüldü :
Vatandaşlığa kabul salâhiyeti Hükümete aid 

olduğundan Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2238 23 - V I I  -1940
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1825
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rin adı, sam  ve 
oturdukları yer 
KAnıil Sayar. 
Diyarhakırın Mei’iner 
nahiyesi halkından.
Kavaklı ınahaI iosindi'. 
Tavf^anlı.

Arzuhal hulâsası j Enciimeu kai nrı ve ih' sebebden verildiği

M (Mn 1 oket i ne a vdet ine 
ınüsaade edilmesi.

Müstedi ; Şai'ktaıı garbe naklinden şikâyet 
etmekte, ınemlekeline avdetine müsaade edilme
si veyahııd terfihini istemektedir.

İş düşünüldü :
Müstedi hakkında bittedkik 20 - XII - 1939 

da karar verilmiş olduğundan yeniden karar it
tihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2239 23 - VII - 1940

2495 İbrahim (îünaydınlık. 
2627 IToşnudiye mahallesi 

İstasyon köprüsü ba- 
' şında şimendileı- Ics- 

viy(‘si ve tornacı us
talığından müt('kfiid.

, Kskişeliir.

1722 Hüseyin Atik.
1805 Pülümerli.

Haşmetin hanında 
mukim.
Yozaad.

Yeni yaptırdığı bi
nadan vergi alındı
ğından şikâyet.

Haksız yere nakle tâ
bi tutulduğu H.

İstidada yeni yaptırdığı binadan kanunsuzu 
olarak vergi alınmakta bulunduğundan şikâyet et
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Fuzulen alman 5 lira 76 kuruşun kendisine 

iade kılındığı bildirilmektedir.
İş düşünüldü :
Haksız muamele düzeltilmiş olduğundan yapı

lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2240 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde: Erzineanda hizmeti askeri- 
yesini ifa ile memleketi olan Pülümere gittiğinden 
ve eskiden beri aralarında arazi ihtilâfı bulunan 
Pülümerin Pişi mahallesinde Alemelioğulların- 

I dan Hüseyin ve Şükrünün zinüfuz olmaları sebe- 
i  bile polis komiserini iğfal ile kendisini de nefye 
i  tâbi eşhas meyanına idhal ettirdiklerinden her 
i ne kadar kardeşleri Burdu ra nakledilmiş iseler de 
! kendisinin bunlardan ayrı ve namuslu vatan- 
I daşlardan bulunduğuntîan bahsile memleketine ia- 
! desini istemektedir.
I İş düşünüldü: Hususî kanunla nakil işi Hükû- 
I mete verilmiş inzibatî bir salâhiyet olmakla dilek 
i  hakkında encümence yapılacak muamele olmadığı-
I na karar verildi.
!
; Karar No. Karar tarihi

2241 23- V I I -1940
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Arauhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer
Knziye Kvg'in. 
M(‘lıın(‘d kızı.
|)üş<MDo uran ım da  
l)irİ!jti?U' î>;()('nu;nl(*- 
lorinden.
Adana.

453G ; Sami Aydın. 
İ817” Vağcı.

Im'İK'v No. 2. 
liursa.

Arzuhal luılâsası
B()i'(;lanıııa sı ı i’cti le  
veri l(‘n i'vin ııteoca- 
111*11 tescil i  JI.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Borylaıııııa .suretile kendisine verilen evin mec- 
canen tescilini istemektedir.

Yapılan tahkikatta; 31üstedinin dileği yerine 
getirilmekle yaınlacak muamele ohnadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2Ü42 2:J - \ ' l l  ]‘)40

Bina, kazany vergi- 4 Verilen arzuhalde:
l(>ri ile nıahkeıneye i  1 - Bir davada haklı (-ıktığı halde haksız ola- 
aid işl(‘ri H, |ruk kendisind(>n 4(K) küsur kuruij mahkeme harcı-

j nın alındığından,
j 2 -  Müstahdeıifin beyannamesi vermediğinden 

dolayı cezalı vergi tarhedilmi.ş ise de itirazı na
zara alınmadığından,

8 - 1934 d(î tarhedileıı 34 lira kazanç vergisin- 
; den birinci taksiti (ideyib ve gayrisafi irad iyin- 
' de me.sken bulunmadığı için vergiye itiraz eyledğ 

halde kanunen üe ayda halledilmeyen itirazının 
I dört sene sürüncemede bırakılması sebebile vaki 
I şikâyeti komisyonun azalarııiüi itirazını celbe- 
j den kanunsuz olarak verginin yükseltildiğinden, 

4 — tnebeyde 20 numaralı dükkânla bir ta
sarruf alâkası olmadığı halde HTü kuru.ş verginin 
taksitle kendisindc'iı tahsil (‘dildiğinden şikâyet 
etmektedir. ^Maliye vekâletinin gönderdiği cevab- 
da:

1 - Alahkeme('(; vaki tebligata binaen harç ta
rifesi kanununun 97 nci madde.si mucibince icrayi 
takibata Icvt'ssül etmeden müstedinin bidayette
i.şarma rağmen kendi tarafından dört liranın 
ödenmiş olduğu,

2 - ^'ağhanedo (;alıştirdiği amelenin bordro
larını vermediği için 239f) sayılı kazanç vergisi 
kaımııunun 43 neü maddesi mucibince resen tar- 
hedilen ve komisyonca tasdik edilen verginin ee- 
zasile birlikte tahsil edildiği,

3 - Kazanç vergisine itiraz etmiş ise de esasen 
noksan tarhedilen verginin kanunî hadde iblâğ 
edilmiş ve mükellefin vaki temyizi üzerine dosya
sının temyiz komisyonunda lıulunduğu,

4 - î^uzulen tahsil edilen 576 kuruş bina ver
gisi, hakkında yapılan t(‘dkikatta 20 numaralı 
dükkânın bidayette müstedi namına yazılmış ve 
bilâhare buranın Karacaliev harası namına oldu-



47 —

Arzuhal verenle-
I  ® rin adı, sanı ve | ArzuJml lııılâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
^ oturdukları yer ____

ğvı tahakkuk ederc'k alınan paranın iade kılııınnij 
olduğu bildirilmekledir.

]\lü.st(M,linin 3 luıırıaı-alı ])endd(‘ ya/ılı tehiri 
sebebi tekrar ^laliye vekslletinden sorularak alı- 
luın eevahda; (>ski komisyonun (‘vraknnıı yeni ko
misyona d('vredilmt‘si ve evrakın tarnn eedveli ile 

I tedkikinc' başlandığında müştekiye aid i'vraka sı
ranın "ee jîelmiş bulunmasından tevlid ('ttiği bil
dirilmektedir.

tş düşünüldü:
' r'(!reyanı hale y:öre dilek hakkında enoümen- 
; ee ya])ilaeak muamele olmadığına karar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

52()0
'5647

Hüseyin Tuzeu ve ar. 
Basdak köyü muh
tarı v(* diğt'r köylei’ 
mulıtarları namına. 
Daday.

Kendilerini' tarife yo- 
lih‘ lieart't i<;i)i veri l 
mesi lâ/ımgelen ke- 
)‘(\ste ve o<lunun ve- 
rihnemesinden şikâ
yet.

1501
1568

Xnrettin Karamende- 
res.
'i’eııiee mahallesinde 
eski sandıkeınini. 
Bozdoğan.

('(‘zası teeil edildiği 
halde bir vazifeye ta
yin kılnımadrğrndan 
sikâvet.

2243 23-Vri-lî)4(l

3444 sayılı kanunun birinei maddesi muci
bince kendilerine tarife yolile ticaret iein veril
mesi lâzım gelen kereste ve odunun verilmeme
sinden şikâyet etmektedirler.

Ziraat vekâletinin cevabında:
Basdak ve Çömlekçiler köyleri halkına yal

nız odun için izin verilmiş olub Daday kazasında 
Devlet işletmesi tatbik edileceğinden köylüle
rin kereste dileklerinin yerine getirilemediği 
mahallinden öğrenilmiş köylülerin ihtiyaçları
nın da işletmelerden doğrudan doğruya Devlet 
elile temin edileceği bildirilmiştir.

Iş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar Xo. Karar tarihi

2244 23-V I I -1940

Verilen arzuhalde:
îşten menedilerek muhakeme altına alınmış 

ve bîr buçuk aya mahkûm edilmiş ise de mah
kûmiyetinin tecil edildiğinden ve tâli memur
lardan olmak dolayısile bulunduğu vilâyetçe 
bir vazifeye tayini icabedeeeği halinde sobke- 
den talebine Maliye vekâletinden eevab aldığı 
halde Aydın valiliğinden şimdiye kadar bir 
vazifeye tayın kümmamasmdan şikâyet etmek
tedir.

îş düşünüldü:
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Memuriyete tayinine kanunen bir mâni ol
madığı ve vekâletçe bu dairede kendisine tebli
gat yapıldığına göre münhal vukuunda talih
ler arasında tercihi muab evsafta olduğu surette 
bir vazifeye tayin kılınabileceğine göre Encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

489
513

Zcliluı Onnıcılar. 
Osmaniye (Altay) 
ııuThallesi.
Bahkesir.

Tazıniruıt
hakkında.

vonlnu'sı

1724

1807
Mofız Şihmuz Hay- 
rakyı.
Fatihpaşa camii ima- lıakkında. 
mı, '
Diyarbakır.

Hvkaf idaresince ya
nın ınaaf̂  verildiği

2245 23 - VII -1940

Verilen arzuhalde : Eskişehir tireiiinin dikkat
sizlik sebebile oğlunu çiğniyerek vefatına sebebi
yet verdiğinden ve oğlundan başka kendisine ba
kacak kimsesi olmadığından baiısile kendisine taz
minat verilmesi için vaki müracaatları semeresiz 
kaldığından hukukunun sıyanetini istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabmda :
Yapılan tedkikat vc tahkikat neticesinde Çu- 

kurhisar ile Eskişehir arasında kilometre 300 - 211 
arasında }»c(;il ü/crindr Toros ckisprcsi iU> şotT>r 
Ahmedin idaresindeki 34 yolcuyu hâmil otobüsün 
çarpışması neticeshıde bir çok yolcuların vefat 
ettiği ve Bursa müddeiumumîliğince icra kılınan 
tahkikatta katar müstahdemininin müsademede 
hiç bir kusurları tesbit «‘dilemediğinden yalnız 
şöförün tecziye edilmiş olduğu bihlirilnıekle idare 
müstahdemlerinin kusurları vâlii oljnayan kaza
dan dolayı tazminat vermeğe kanunen imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Kazada demiryolları idaresinin kusurlu oldu

ğu iddiasının ancak mahkemelerde isbatı mümkün 
olabileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verUdi.

Karar No. Karar tarihi

2246 23 - VII - 1<)40

Senelerce hizmet ettikleri Fatihpaşa camiinin 
umumî harbde askerî işgal altına alınarak elyevm 
bu işgalin devam etmesi sebebile vazife ifa ede
mediklerinden Evkaf idaresince kendilerine tam 
maaş verilmeyerek yarım maaş verildiğinden ve 
halbuki başka bir gelirleri olmadığından aileleri
ni geçindirmekte müşkülâta uğradıklarından hah-
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Arzuhal h u lâ sa sı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

sile Evkaf umum müdürlüğüne vaki müracatla- 
rma bu gibi ahvalde yarım maaş verileceği hak- 
kmdaki Vakıflar kanunundaki kaydin tayin edil
medikçe tam maaş verilemeyeceğinin kendilerine 
bildirildiğinden balısile bu kaydi kanuninin ta- 
dilile tam maaş verilmesinin teminini istemekte
dirler.

İcabı düşünüldü :
Bir kanunun tadili hakkmdaki dilek üzerine 

Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2247 23 - VII - 1940

220

233
Mor'il Ei'jrin vc Ar. 
Basri Okınon Tahli
siye idaresi l)(‘niz 
eınniyc't sorvisliği can
kurtaran memur ve 
müstahd(‘m 1 eri naılu- 
na kaptan. 
Rıımelikavagr - İs
tanbul.

4739
'5070'

H. Mchmed Fehmi 
(rüven.
Erzurum - Kars de

miryolları eski kâtibi. 
Kağızman.

Ücretle geçen hizmet
lerinin filî hizmetten 
sayılması.

Tekaüd maaşı tahsi
sinde yanlışlık yapıl
dığından şikâyet.

Verilen arzuhalde : Evvelce tekaüd hakkını 
haiz iken maaşları ücrete tahvil edildiğinden ve 
bu suretle ücretli geçen 9 senelik hizmetlerinin 
filî hizmetten sayılmasını istemektedirler. 

.Münakalât vekâh'tiııdcn alınan (‘('vabda : 
Euıılann aylıklarının 1 - 1 - 1939 dan itiba

ren ücrete tahvil edilib 1 - I - 1938 tarihinde fa
aliyete geçen mülga Denizbankın teşekkülüne 
kadar devam ettiğinden ve Denizbanka iltihak
tan sonra 3137 numaralı tekaüd kanununun ah- 
kâmiıia tâl)i tutuldukları zikredilen tarihler ara
sında aidatı tekaüdiye vermiyen bu memurların 
ücretle geçen hizmet müddetlerinin filî hizmet 
sayılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dilek yeni bir kanun mevzuu 
olmak itibarile Encümence yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2248 23 - VII -1940

Müstedi tekaüd maaşının tahsisinde yanlış
lık yapıldığından şikâyet etmektedir.

Nafia vekâletinin cevabında : Tekaüd maaşı 
tahsisine esas teşkil eden gerek hizmet senele
rinin ve gerekse maaşının yanlış ve noksan hesab 
edilmediğinin ve tashih edilecek bir nokta ol- 
dığından bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Bu kabil yanlışların vukuu 
vekâleti aidesince tashih edilmemesi halinde alû-
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' kadarlaı-iM kazaî  mL*rcilei‘e mi i racaat l er i  zaı-iK'î 
i bnluiKİu^ııiKİaıı Encü ı ı ı e ı ı ee  ya p ı la ca k  ınuaııu'lo 

(»lıııadif^ıııa karar  veri ldi .
Karar Nu. Kai-ar tarihi

2sm
2Î)()2~

:m 2
:î05t

Ahınodo^lu Halil vo 
Ar.
Köprülü köyü halkı 
namına.
A<tBnai

Beledivoee 
tenvirat ve 
resinılfH^nin 
ınasr.

3289
3460

Meryem.
İjoknTneuofflu kızı. 
I<)eıreifli köyündMi. 
Kemalpftfja »«InyeHİ. 
Çoruh.

nıosı.

2249 2 3 -VII - J940

istenen 
tanzifat 
atının u-

i V’crih'iı ar/uhalde: Şehre beş kilometre mesa- 
f(‘de bulunan kin lerinden tenvii'at ve tanzifat. 

‘ verjtîisi alnıdığından şikâyet etmekte ve eenazele-
■ rinin köy mezai‘lı^ına defnini islemektedirler.

Dahiliye vekâletindi'iı alınan eevabda: Hahsi'- 
I dilen köyün ş(*hir bel(‘diye hududu dahilinde bu- 
j lundui^undan ve tenvirat ve tanzifatı yapıldı- 
I Çından ve })elediyeeo tesis edilen fennî mezaı*lı^a 
: f‘tmaze^ei‘in «römülmpsi ieab ettiğinden l)ahsedil- 
! nıektedir.
I İş düşünüldü: Müstedilerin köyleri %41Ayet 
I belediyesi hududu dahiline girdiğine jfcire bele- 
! diy<‘ mük(‘llefiyetlerine tâ])i olacaklarından eneü- 
I mene(* yjipılac'ak muamele olmadığına karar ve- 
I rildi.

: Karar No. Karar tarihi

2250 23-VTI-lf)40

Araailerijiin iade edil- Verilen arzuhalde: I)ed(‘ ve babasından inti
kal eden arazilerinin ta])u kayidh'rile de sabit ol
duğu üzere kendisine aid bulunduğu halde bu 
arazinin muhacirlej*e tevzi edilerek kendisine de 
taşlık v(' ve işe yaramaz yerlerd(‘ bir mikdar arazi 

! verildiğinden bahsile kendisine aid arazinin iade
sini istemektedir.

Sıhhat ve ietimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

AFüstedinin toprağa muhtaç (jiftçi olduğu ve 
iddia ettiği t(jpraklara sureti tasarrufunu müs»- 
l)it elinde bir vesika yoksa da bu topraklanır öte- 
denberi şağili olduğu ve- emek ve masrafla sekiz 
d(‘kardan ibaret bu yerleri imar ve ihya etmiş ol
duğu ve kendisine uzak bir yerde w  verimden 
mahrum on üç dekar arazi verilmiş ise de elin
deki ai'azinin başkalarına tevzi edilmiş olması na- 
safet ve adalete münafi olduğu ve toprak siya
setimize ujnnadığı cihetle eski toprakların Merye*
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Arzuhal veren le -' 
rin adı, sanı ve | Arauhal hulâsasa ' Encüm en k aran  ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer | J  _  __ _   

I I nıo iiKİt' ('dilerek diğerlerine busjka arazi verîlme-
Hİnin Çoruh vilâyetine elıenmıiyetle l)ildirildiği 

i  ii^ar olunmaktadır.
İş düşünüldü: Dileği yerinde fçörülerek talebi

nin tervici cihetine gidildiği anlaşılmış olmakla 
başka muamele tayinine mahal olmadığnm karar 

I ! verildi.
Karar No. Karar tarihi

2251 23 - V ll -1940

4t)46 Şet’ika Ziya Arian. 
4 9 7 5  llalimağa sokak Zi- 

\ ai)a^a köşkünde, 
i Eıenköv - İstanbul.

Emniyet saiidıgınm 
kondİHİndeiı .senevî 
Ja1iİ§ faiz İst ediği n- 
en şikâyet.

Arzuhalde zevci esbak M ali^  naeırı .Ziya 
racanın emniyet sajadığmdan aJıcUğı paranın 
ödeneıuediği cihetle ^endiiûıı<ieu sandığın senevi 
çok fahiş faiz istediğinden şikâyet etmektedir.

İktısad vekâleti vasıtasile bankadan gelen 
cevabta:

Müstedinin hesablarının yeniden tedkik et- 
tirilerek bir yanlışlık mevcud olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü:
ühıeümeııoe yapılacak bir muAmele olmfidı- 

ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2252 23 - V n  - 194ü

44S4
473()

Tahii' Kıvrık. 
r«ıklı.
Keeeeilerde 123 nu- 
mariJİı dükkânda Kö- 
uıüreü (lUİib elile. 
İzmir.

ıManavra se))ebile si* ‘ 
lâh altına alınmı.'jkeıı, 
uğradığı kaza netice- ‘ 
sinde bacağı kesildi
ğinden malûliyet t

I

maai ı̂ Imğlunması H. |

Verilen arzuhalde:
Büyük Manevra münasebetile silâh altına alı

narak Istanbula geldiğinden ve tramvay kaza
sına uğrayıb Gümüşsüyü hastanesinde bacağını 
kestiklerinden malûliyet maaşı bağlanmasını is
temektedir.

MilH Müdafaa vekâletinden alınan cevai»ta:
Tahir İCMTiğın o «ırada iki yüzbaşı refaka

tinde malzeme almak üzere Istanbula gönderil
miş ve tramvay kazası sonunda ayağından bi
rini kaybetmiş ise de tramvaya yürürken bin
mek istemesi ve vatmanın müdahalesi ile düş
mesi ve binnetice ayağından sakat kalması 
kendi kusurundan ileri gelmiş ve bu hal askerî 
vazife ile ilgili görülmemiş olduğundan 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan kendisine malûliyet maaşı 
bağlanamamıştır, mahaza müstedi Tahirin As-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

1859 i İhrnlıiın Gözcü.
1952! Hasanoğlu.

i Karaağa(* köyünde 
I Tercanm x\hl)asot kö

yü ffÖQnıerıl(‘rind<‘iı. 
j Burhaniye.

1654 I Ahmcd Aral. 
1581 ! Sandıkemini.

I Plümür.

......... !
1602 ' Derviş Nuri Artaç.
1678' f’t^vziçakmak cadde- 

; si Şehre küstü ma- 
: hailesi 267 nunıaı*alı 
I evde, 
i  Bursa.

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kerî temyiz mahkemesine müracaat ettiği bildi
rilmiştir.

İş düşünüldü:
Hâdise kazaî mercide halledilebileceğinden 

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Maaşının tezyidi II.

Tekaüd ınaaşınm 55 
lira üzerinden hesab 
edilmesi İT.

2253 23 - VII -1940

(4arba naklinden fji- 
kâyet.

Haksız yere memleketinden Garba nakledil
diğinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tedkikatta:
Ayni dilek hakkında 788 sayı altında Encü

mence 20 - XII - 1939 tarihinde karar veril
mekle yeniden karar ittihazına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2254 23 - VII -1940

23 senelik memur olduğundan ve sandık 
eminliğinden başka memuriyete mütehammil 
olmadığından ve maaşının on beş liraya çıkarıl
masından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Maaşının tezyidi hakivindaki dilek üzerine 

Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2255 23 - VII -1940

V'erilen ar/uhiilde : (50 liralık nuKişn tevfi- 
den sonra iki ay hizmet ^Överrek lalebile teak- 
üdlüğü icra edilmi.ş ise de tekaüd maaşının 55 
lira üzerinden hesab edilmesi yolsuz olduğundan 
Divanı muhasebatça bu mevzua mütedair dileği
nin reddedildiğinden şikâyet etmektedir, 

îş düşünüldü :
Salahiyetli nıei'ciden ittihaz olunan ve kanu

na muvafık bulunan karar üzerine Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Â Karar No. Karar tarihi

2256 23 - VII - 1940
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rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası | Encüınen kararı ve ne sebebden verildiği 
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Veli Haznedar ve ar.
ICyüb halkından, 
liîvül) - îstanbul.

Kırkyeşme suları H. Aî’zuhalde : Tapuyla mutasarrıf oldukları 
bağ ve bahçelerini sulamakta olan ve yine ta
sarrufları altında bulunan kırk çeşme sularına 
ilişilmemesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Sari hastalıklara sebeb olan kırkçeşme sula

rının Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekfıletinin 
emrile kesilmekte olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Belediyelerin vazaifi eümlesinden olan bu 

mevzu üzerinde Eneümen<;e tedkikat icrasına ve 
karar itasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2257 23-V I I -1940

406^ Kadriye vo Şükriye | Yardun yapılması.
4287 ; Acun. ;

! Büyükdere Kahkaha !
I çiçek sokak No. 9. !
! îstanbul. ‘

(leçinecek vasıtadan mahrum olduklarından 
yardım yapılmasını istemektedirler.

Yapılan tahkikatta • İstanbul vilâyetince 
yardım lorlibinden beşer liranın ınüstedilere ve
rilmekte olduğu anlaşılmakla yapıku-ak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2258 2 3 - VI1-1940

2144
2258

AVı liiza öğe. 
İnhisarlar Başmüdü- 
riyeti sicil âmiri. 
Bursa.

Mal filen tekaüdiüğü 
hakkında.

Arzuhalde: Ermeniler tarafından yaralandı
ğından malulen tckaüdlüğünü istemektedir.
. Dahiliye vekâletinin cevabında: Malûliyeti ta
hakkuk etmekte ise de bunun vazife esnasında 
vuku bulduğu anlaşılamadığından ve rızasile te- 
kaüd edilen müstediye on b(>ş senelik filî miznıe- 
tine istinaden la/.minat verilmiş olduğundan baş
kaca dileğinin isafına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü : Encümence bu hususta 
15 - [V - 1037 tarihinde 901 sayı altında karar ve
rildiği anlaşılmakla evrakının hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2259 23-V I I -1940
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Mohıned Yor^jaııcı. 
Müskirat bayii, 
litnı.

ArzuİKil lıulâsası | Eıueümeu karan ve ne sebebden verüdiği

•laııdarma karakolun
da d(>ğüldüf?ündt^ı şi- 
kfrvot.

dandarıııa kaıakoluııa «elbedilerok döı*t defa 
döğüldüğündojı ve sabaha kadar ^re/zdirildiğindon 
ijikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin eevabında: Karakolun 
içinde ve dışında sue işleyen nıüstediye kanunsuz 
})ir muamele yapılmadığından ve işin adliyeye 
intikal etmiş olduğundan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü; V"ekâlet(,*e müstedinin suçlu 
olduğu gösterilmekte ve maamafih hâdisenin 
mahkemeye aksetmiş bulunduğuna göre encümen
ce yapılacak nıuamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2260 2 8 -V II -1940

1H5S I Ali Haydar Ulukapı 
1951 I ve ar.

 ̂ Şerafeltin, Macıveys, 
I Nannk]jat^a lla<'ia- 

dil, Ş(‘ylısadrettin,
I Sahibata, Tui’sun- 
j oğlu, Abıbaba. Nas- 
; rullah, Kenandede,
' Duraktaki, Nuriye 
I camileri imam ve mü- 
: ezzinleri namına Ka- 

l>u camii imamı. 
Konva.

iMaaşlarımn t(>zyidi j Venlen arzuhalde: Türk milletinin dinî âbide- 
lıakkında. ; lerini temsil ve Türk vatanınuı başlıca asarı bulun

duğunu dünyaya isbat eden camilerin imam, lıafib, 
i müezzin ve kayyumları olduklarını dört buçuk 
! liradan ibaret aslî maaşlarının yevmiye tutarı 

olan (60) kuruş ile geçinm<‘k imkânlarını bula
madıklarını, halbuki bilumum Devlet nM*murlan- 

I nın hizmet ve kıdemleri göz önüne alınarak Cüm- 
lıuriyet kanunlarının bahşeylediği haklardan is- 

; tifade ettikleri halde kendilerinin bu haklardan 
j mahrum kaldıklarını ve maaşlarının tezyidi hak- 
: kında bazı arkadaşlarının Evkaf umum müdürlü-
I

I ğüne ve Başvekâlet yüksek makamına vaki mü
racaatlarından bir netice elde edemediklerinden 
Yüksek Meclisin şefkat ve merhametine iltica ede- 

’ rek maaşlarının arttmimasını istemektedirler.
İş düşünüldü: Maaş veya ücretlerinin tezyidi 

hakkında encümende karar ittihazına imkân bu 
lunmadığından tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi, 

i Karar No. Karar tarihi

2261 23 - VII - 194ı.

1693
1775

Dilaver Kesne. 
îbrahimoğlu. 
(^'caevinde Ordulu 
652 nutnaralı.
Imralı.

, Orduda kendisine tah
sis edilmiş iken elin
den alınarak başka
larına verilen fındık 
bahçeleri H.

Verilen arzuhalde : Orduda kendisine tahsis 
edilmiş olan fındık bahçesinin bazı nüfuz sahibi 
kimselerin bir sürü gayri kanunî ve sahte mua
meleleri] e elinden alınarak başkalarına verildiğini 
ve bu ikinci şahıslarca da üçüncü eşhasa satılmış 
olduğunun Hükümetçe tesbit edildiğini ve bu fın
dık bahçelerine kendisinin u2iun yıllar emek ve



55 —

"re . I Arzuhal vereııİe- 
~ ® ' rin adı, sam ve 

oturdukla 11 vei'

5
ni),

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği
.  . . .  . ■ ........................................................................

para sarfcderek ihya ettiğinden l)ahsile bu gayri
menkul yüzünden ika eylediği cinayet sebebile 
uzun yıllar hapse de nıahkûnı edilmiş olduğun
dan ve bu suretle orduda iskânı llükûmet(je tec
viz edilmeyerek Balıkesire naklolunduğundan ve 
her ne kadar Erdekte yirmi iki dönüm arazi ve
rilmiş ise de evvelce orduda verilen imdik bah(,*e- 
lerinin 350 dönüm olduğundan ve toprağın veri
mi itibari]e de birbirile aslâ kıyas kabul etmedi
ğinden bahsile kanunsuz olarak elinden gasbedi- 
len fındık bahçesinin kıymeti hakikiyesi üzerin
den suçlulara tazmin ettirilerek tutarının kendisi- 

I no verilmesini veyahud fındık bahçelerine muadil 
I kıymet ve verim itibarile ayni evsaf ve şeraiti ha-
■ iz bulunan Erdekte zeytinlik verilmosini istemek

tedir.
I İcabı düşünüldü : Bu mevzua aııüteallik olub 
' Yüksek Riyasetçe Encümenimize havale buyuru

lan bir arzuhal üzerine ittihaz edilen kararın he
yeti umumiyede müziikere edilmesi hakkında vu- 

kubulan teklif üzerine encümence icabı bir kere da
ha müzakere edilerek ittihaz edilen 5-IV-1940 tarih 
ve 1411 mımaralı karar Meclis heyeti umumiyesince 
müzakere olunarak encümen mazbatasının kabu
lüne karar verilmiş ve bu suretle keyfiyet iktisa- 

I bı katiyet etmiş olmakla bu arzuhal üzerine baş- 
i kaca karar ittihazına mahal olmadığına karar ve- 
i lüdi.
1 Kiarar No. Karar tarilü

5202 ; Faruk Aktaş.
5572 ! O ncu kolordu levazı- 

i  mıııda ücretle müs- 
! tahdem nahiye mü-
I dürlüğünden emekli.
! Erzurum.

Şivelan nahiyesi mü
dürlüğü zamanında 
02S senesine aid ta
hakkuk eden harcıra
hının verilmemesin
den ı îkâyet.

2262 23-VII-1940

Şivelan nahiyesi müdürlüğü zamanında 3928 
de tahakkuk eden harcırahınm verilmemesinden 
şikâyet etuektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
\"<̂ kf'ilolo fiüiKİ<‘rileıı (lü,\uıı ihnüliHheri ımıha- 

sebei umumiye kanununun 9:> ncü maddesindeki 
beş senelik müruru zamanın katedilib edilmedi
ğini gösteren vesaikin rabtı zıınııırıda vilâyete 
iade edilmiş evrakının vürudunda paranın tesvi
yesine kanunî bir mâni olmadığı takdirde öde- 
eeeği lıildirilmektedir. 

îş düşünüldü ;
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Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Vekâletin cevabına göre dilek hakkında nnı- 
finıele derdesti ikmal oldıığn anlaşılmakta ve 
ınaahaza istihkakın ödenmemesi halinde nıiiste- 
diniıı kazaî mercilere müracaatta bulunabilece
ğinden Encümence yapıhumk muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2263 23-VTT - 1940

Reis
Giresun

M. M.
Ordu

(tL i . Sökmen Ilamdi Sari(m

Kâ.
Samsun 
M. Ula.̂

Balıkesir 
F. Sözener

Balıkesir 
//, Karan

Bolu
L. Görev

Bursa Niğde Ordu Sinob Tokad Hatay
M. F. Gfrreker N. Ereni Dr. V. Demir Cemal Ali^ M. Develi B. S. K unt

T. B. M. M. Matbaası
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5178
5540

2187
229(5

I Arzuhal veren le- 
; rin adı, sanı ve 
I oturdukları yer

İbüiail Er.
iVIahkcmc piyade ınıı- 
başi rl iğinden ınüte- 
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Tekaüd ikramiyesi
nin verilmemcsindcTi 
şikâyet.

Müstedi arVAdıalinde ; tahdidi sinne tâİJİ tu- 
tıılai’ak tekaüde sevkedilıuiş olduğundan ve her 
ne kadar filî hizmeti 30 seneden üç gün noksan 
zuhur ettiğinden ikramiye verilmeyeceği ileri 
sürülmekte ise de tekaüdiüğünden sonra bir ay 
on gün daha hizmeti mesbuk olduğu nazara alı
nırsa bu mahzur da bertaraf edilmiş olacağından 
bahsile Akşehir mahkemesi azalığmdan müteka- 
id Ekrem hakkında müttehaz karar dairesinde 
kendisine de ikramiye verilmesi lüzumunun ka
rar altına alınmasını istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında ;
Müstedinin hizmete girdiği tarihten 65 yaşı

nı ikmal ettiği tarihe kadar hizmet müddeti 33 
sene 8 ay 29 gün olub 13 gün sene farkı ile üç se- 
no 8 ay 11) gün a^ık müddeti tenzil edilerek 29 sene
11 ay 27 gün bilfiil hizmeti bulunduğu ve l)ir sene 
bir ay millî mücadele zammı ile 31 sene 27 gün 
hizmeti olub sene küsuru altı aydan noksan ol
duğundan 27 gün tayyedilerek 31 sene hizmeti 
üzerinden 21 lira 8 kuruş tekaüd maaşı tahsis 
edilmiş ve Divanı muhasebatça muamelesi tesçil 
kılınmış ve ancak yukarıda izah edildiği üzere 
30 sene bilfiil hizmeti bulunmadığından ve sene 
küsuratının vahide iblâğ edilerek ikramiye ve
rilmesine imkân olmadığından dileğinin yerine 
getirilememiş olduğu bildirilmektedir.

Arzuhalde bahsedilen mütekaid mahkeme aza
sı Ekreme aid 3 - V - 1933 tarih ve 671 sayılı 
kararda : müstedi Ekremin 65 yaşma girdiği za
man hizmet müddeti ikramiye almak haddine 
varmamış ise de hizmeti bundan sonra da devam 
ederek ikramiye almak için lâzımgelen müddeti
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bitirmiş olduğu ve şu hale göre tekemmül ve ta
hakkuk eden ikramiye hakkmm reddine dair 
Devlet şûrasmm ekseriyetle verdiği karar müna- 
sib bulumnadığı cihetle müstahak olduğu ikra
miyesinin verilmesine ekseriyetle karar verilmiş 
olduğu tasrih kılmmaktadır.

İşin icabı düşünüldü ;
İkramiye istihkaklarının bilfiil 80 senelik 

hiziiıotİTi i k u m l i l e  tahakkuk edebileceğine v<> 
tekaüd e t l i l tü kl t n i  soma sebkcMİen hizmetlerin 
bu sadette bir hükünı ifade edemeyeceğine dair 
olan kanun hükümlerine dayanarak Adliye ve
kâletinin tatbik ettiği muamele ve karardan ken
dini mutazarrır addeden müstedi İsmail Erin 
salahiyetli İdarî kaza yoluna müracaat etmesi 
icab edeceğine ve vaktile mahkeme azası Ekreme 
aid mümasil bir iş hakkmtla Devlet i^ûrasınca 
verilen bir kararın Arzuhal encümeninin 3 - V - 
1933 tarihinde müttehaz 671 sayılı kararla bozul- 
masmm sebeb tutularak Yülvsek Meclisin 800 sa
yılı kararına rağmen bu hâdisede de kıyasen ay
ni şekilde bir kararın verilmesine cevaz olamıya- 
cağına binaen salâhiyetsizlik noktasından dileğin 
reddine ekseriyetle karar verildi.

Berveçhi âti muhalifim :
Dilek sahibi 60 yaşına vardıktan sonra 

bir buçlık seneden ziyade hizmette tutularak 
tekaüde sevkolunduğu zaman 31 buçuk sene
den ziyade bilfiil hizmet etmiş olduğundan 
maaş ve ikramiyesinin kanunu dairesinde ve
rilmesini istiyor:

Vekâlet : 60 yaşmdan sonraki hizmetini 
hesaba katmıyarak 30 senelik hizmetinden (3) 
gün takvim farkı düşüyor ve dileği kabul et
miyor. 30 seneden fazla bilfiil hizmeti sebke- 
denlero ikramiye ve zammı maaş verilmesi yo
lundaki kanun mutlaktır. Müstedi Ismaile 
ikramiye ve zammı maaş verilmesi kanuna ve 
hakkı adle muvafıktır reyindeyim.

Van mebusu 
Mûnib Boya

Karar No. Karar tarihi

2264 29 - V  - 1940
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Ar. E. Reisi 
Giresun 

t. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib
Samsun Bolu Çorum Gazi Aateb

Jjûifi Gören N. Kayaalp M. Şahin

Niğde Ordu Ordu Riae
N. E rem Dr. Vehbi Demir İsmail Çama^ R. Dinç

Samsun 
İV. Firat

Tokad 
M. Develi

Van
M. Boya

Hatay 
B. 8, Runt
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5086 ! Ata Pelin 
544Î~~| Meydancık inhisar- 

I  1ar müfettişi. 
İstanbul.

Kazanç vergisi 
kında.

1717
ÎM "

Fazıl Akıncı.
Malmüdürü.
Balya.

lıak- j Verilen arzuhalde : Tarhedilen harb kazanç 
vergisinin kaldırılması hakkında Arzuhal encü
meninden aldığı karar Maliye vekâletinden tclj- 

I liğ olunmuş ise de maaşından katedilen mikda- 
' rin reddi için kararda sarahat olmadığından bu
I hakkının istiıdadına ınuvaiiak olaınadığıudan şi-
i
' kâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : .
Arzuhal encümeninin 1744 sayılı ve 19 - V -

1938 tarihli kararı mucibince bahsedilen vergi
nin terkini ve katedilen paranın da kendisine 
iadesi İstanbul defterdarlığına bildirilmiş ise

I de yapılan tedkikatta vaktile müstedinin maa
şından kesilen paralar terkin edilen bu vergi 
için malsandığına yatırılmış olmayıb icra daire
sine yatırıldığı anlaşılmakla bunların icradaıi 
istirdadı ile iadesinin müıııkiin olamadığı bildiril
mektedir.

* Tekrar Mâliyeden keyfiyet sorulmuş ve tev- 
kiaftın şahsî borcundan dolayı vaki olduğu ve 

. bir Ivısııım alacaklarına tesvi^’e ve bir kısmı
nın da kendisine iade kılındığı bildirilmiştir.

îeabı düşünüldü : Bahsedilen karar daiı esin
de k n y d i  tiM-kın edilen hnrl) kazanç* vergisine mah
suben vaktile müstedinin maaşından kesilen pa
raların kendisine iadesi zaruridir. Ancak şahsî 

' borcundan dolayı katedilib icraya tevdi edilen 
' nıebaliğin istirdadile ]\[aliye alâkadar olamayaea-
I ğından bu hususta kanun hükümleri dairesinde 
kazaî mercilere müracaat edilmesi icab edeceğin- 

i den Encümence karar ittihazına mahal olnıadı- 
, gına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2265 23 - VII - 1940

Divanı muhasebatça 
müttehaz kararla mü
kellef tutulduğu zim
metinin terkiki hak
kında.

Verilen arzuhalde 1930 senesinde mektum 
hayvan ihbar ederek ikramiye tahaklcuk ettiril
mesi ve tediye olunan ikramiyenin usul ve kanun
suzluğu ileri sürülerek Divanı muhasebatın ilîinci 
dairesinin 1642 lira zimmet çıkarması üzerine 
bu karar aleyhine Devlet şûrasına itirazen müra
caat ettiğini ve evrakın Şûrayi müşarünileyhaca 
vazife ve salâhiyetsizlik noktasından tekrar 
Divanı muhasebata tevdi edilerek Divanın bu 
hususta yaptığı tedkikat neticesinde Divanı mu*
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3763
3969

Ahmed Muhtar. 
Haeıbey zade. 1
Karagöz Abdullah- ' 
ağa veresesinden. j 
Küçükbcbek 22 nu- ; 
maralı hanede kiracı. 
İstanbul.

Abdülmecid zama
nından beri ihtilaflı 
bulunan emlâk hak
kında.

hasebattan sadır olan ilâmlar aleyhine tarihi teb
liğinden üç ay zarfnıda Devlet şûrası nezdinde 
temyizi dava edilmesi muktazi olduğu halde bu 
müddeti kanuniye geçtirildikten sonra temyiz ta
lebinde bulunulmuş olmasına ve bu suretle iadei 
muhakeme esbalîi da bulunmadığına binaen ta
lebinin reddine karar verildiğini halbuki : bu hu
susta kendisinin varidat memuru olması ve bu 
işlerin kendisinin zamanı memuriyetinden çok 
evvel mal müdürü tarafından yapılmış olduğunu 
ve o zaman merci bulunan 410 sayılı kanuna göre 
sayım ve yoklamanın memuriyeti zamanından 
evvel yapılmış olduğu ve ancak celbedilen ikra
miyenin zamanı memuriyetinde verilmiş olması 
sebebile kendisinin de bir zimmetle mükellef tu- 
tutulmasının ruhu kanunla kabili telif olmadığın
dan bahisle mezkûr zimmetin terkini için muk
tazi muamelenin ifasını istemektedir.

Meclisi Âlice müttehaz 803 sayılı karar mu
cibi Devlet şûrası kararlan bozulamıyacağmdan 
ve Divanı muhasebat kanunu gereğince bidaye- 
ten ve temyizen rüyet edilen davası ilâma bağla
narak katiyet kesbetmiş olmakla bir mahkemei 
hesabiye olan Divanı muhasebat kararlarının ted- 
kik mercii Meclisi Âli bulunmakla taayyün eden 
zimmetin terkini talebinin kanuna uygun görül
memesinden reddine karar verildi.

Karar Nô  Karar tarihi

2266 23 - VII -1940

Arzuhalde : Abdülmecid zamanından beri ih
tilaflı bulunan emlâke aid ve mahkemeye münta- 
kil işinin biran evvel hallini istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabta :
Davanın üçüncü hukuk dairesinde tedkik edil

mekte olduğundan ve müstedinin adlî muza
herete nail bulunduğundan bahsile yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Muhakemesi devnT.ı »-ılnı bir <lît\ii hakkııulH 

Encümence yapılacak bii‘ ımınnınli' olmadığına 
karar verildi.

l^arar No. Karar tarihi

22<i' VII 194ü
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460
i s r

1016
ÎÖ65'

Hasib öztürk. 
Kastamonu Yakıl'lar 
müdürlüğünden e- 
mekli,
Merzifon.

Tt'sviye ettiği teka- 
üd aidatının tekaüd- 
lüğünde nazarı itiba- 
re alınmadığından 
şikâyet.

Fasılafii/. .‘İ5 yıl hiznıel gördüğünden ve 1325 
den 133.7 ye kadar aidatlı tapu memurluğu yap
tığından ve bihlhare tekaüd aidatını defaten vez
neye verdiğinden ve tekaüdiüğünde bu husus na
zara alınmadığından mağduriyetten vikayesini is
temektedir.

Divanı muhasebattan alınan covabda:
Müstedinin aidatla f̂ eĉ en hizmet müddetinin 

tekaüdiüğün hesabında sayılamıyacağı hakkında 
Divanca ittihaz olunan 2 mart 1931 tarihli kara
rın 24 kânunu(!vvel 1931 tarihinde 669 sayılı Mec
lisi Ali kararının 10 neu fıkrasile tasvib kılındı
ğından ve Arzuhal encümenince müstedinin lehi
ne verilen 6 - XIT -1931 tarihli karar katiyet kes- 
betmeden bahsedilen 669 sayılı karara uygun en
cümence ikinci karar verilmiş olduğu bildirilmiş
tir.

iş düşünüldü: Dilek hakkında }>:erek Divan ve 
gerek Meelisce icab eden kararlar verilmiş ve İfâ- 
disenin bir daha tedkikine imkân kalmamış oldu
ğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2268 23 - Vri -1940

lieis 
(liresun 

/. Sökmen

M. M. 
Ordu 

H. i$avlan

Kâtib
Samsun Balıliesir Balıkesir Bolu

Feyzi Sözener II. Karan Lûtfi Gören

Bursa Niğde Ordu Sinob Tokad Hatay
M. F. Gerçeker N. Erem Dr. Vehbi Demir /. Cemal Ali^ M. Develi B. S. Kunt
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4840 ! 31oıned Ankan.
5176 I Osrnanoğlu.

; ('(‘ZJieviiKİe malıkıını.
j Hopaıim Arhavi na

hiyesinin Kapısre
! Sütlü köyünden.
’ Trabzon.

Muayen(*sile bakiye 
cezasının affi.

1466
1533

Bir katil işinden sekiz seneye mahkûm oldu
ğunu ve nüfus tezkeresinde yaşı yetmiş üç gö
rülmekte iso do hakîkî yaşının (86) olduğunun 
muayene ile anlaşılacağından arızai bedeniyesi do- 
layısile^ hapisane hayatına tahammülü olmadığı 
için muayenesile bakiyei cezasının affinı iste
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
teşkilâtı esasiye kanununun 42 nci maddesi mu
cibince Yüksek îcra Heyetinin 22 - VII - 1939 
tarih ve 11588 sayılı kararile affedilmiş olduğu 
bildirilmektedir,

İş düşünüldü : Müstedinin dileği yerine gel
mekle yapılacak muamele olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2269 .11 - IV - 1940

1053 j İldik Fırat ve ar..
1103 i Kadastro fen memu-

. m.-
, İndime.

Yedek subaylık hak
kından mahrum edil- 
dikh'riıulon şikâyet.

Kadastro meslek mektebinden mezun olmala
rına rağmen yedek subaylık haklarından mah
rum edilmelerinden şikâyet etmekte ve bu hak
kın verilmesini dilemektedirler.

Millî Müdafaa ve Maarif vekâletlerinden alı
nan cevablarda ;

178 sayılı tefsir kararına göre orta okul üze
rine meslekî malûmatla beraber umumî malû
matta veren en az üç yıllık meslekî tahsil mües- 
seselerinden mezun olunmadıkça askerlikte kısa 
hizmete tâbi tutulmak mümkün olmadığı ve ka
dastro okulu üç yıllık bir tahsil vermediğine gö
re bm*aya orta okul mezunu olarak yazılmış bu
lunanların bahsedilen tefsirden istifade edeme
yecekleri bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tatbik edilen muamelede ka
nuna muhalif bir cihet görülemediği ve dileği
nin isafı yeni bir kanun mevzuu olmak itibarile 
tayini muameleye mahal olmadığma karar ve
rild i

Karar No. Karar tarihi

2270 11 - IV - 1940

İsmet öcal.
Kaza ziraat muallimi. 
Gerze.

Fazla harcırahtan 
dolayı maaşından ke
silen para hakkında.

Kazası haricine vazife ile gönderildiği için 
tahakkuk ettirib aldığı Ijareırahtan bilâhara fazla 
alındığından bahsile 90 küsur liranın maaşmdan 
kesildiğini, ve Devlet şûrasına açtığı davanın red-
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dedildiğini, ve fakat emsali bir hâdise hakkında 
i müsbet bir karar bularak Şûrayi devlete itiıaz
I etmiş ise de, yine reddedildiğini bildirerek hak- 
i kının verilmesini istemektedir, 
i îş düşünüldü :
I Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan
I dilek hakkında yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
! . Karar No.' Karar tarihi

1410. j
14^6 I Fikret Fırat.

A^ık maaşı hakkında 
Iiir karar verilı\ıçsi.

Ejiki tahsil memuru. 
Kiğı.

2271 11 - IX -1940

2117
222T

Aron Gerşon. 
Anafartalar caddesi 
No. 84 hırdavat tüc
carı Yusuf Bonoıno 
nezdinde.
Ankara.

tskendcriyede bulu
nan kardeşinin yur

da gelmesine müsa
ade edilmesi.

1411
1 4 ^

Haşan Alanya.
4 ncü kolordu arı>a
müteahhidi.
E.skişehir.

Arpa ihracının meni.

Verilen arzuhalde : hakkında verilen ‘luaç 
kararı, sonradan reddedilmiş ve beraet etmiş ol
duğu halde acjık maaşı haldcmdaki dileği Devlet 
şûrasınca reddedilmiş olduğundan En<'amenden 
bir karar verilmesini istemektedir, 

îş düvşünüldü :
Büyük Millet Meclisinin 803 sayılı kararına 

tevfikan dilek haklcmda ya{)ilacak 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ruLiHuıele ol- t

2272 11 - IX 1940

Halen Iskenderiyede bulunan kardeşi Yuda 
Gerşonun yurda ^çelmesine müsaade istenmekte
dir

Dahiliye vekâletinin cevabında: Yurd dışın
da bulunduğu beş seneden fazla bir müddet zar
fında kendisini konsolosluk sicilline kaydettirme
miş olan Yuda Gerşon hakkında 1312 sayılı ka
nunun 10 ncu maddesinin tatbikına pfirişilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Alman cevaba göre encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2273 11 - IX -1940

Arzuhalde:
Ucuz fiatla ordu için arpa vermeği taahhüd et

miş ise de arpa ihracına müsaade‘edilince fiatlar 
yükselmiş olduğundan milletin yüksek menfaat
leri namına arpa ihracının menedilmesini iste
mektedir.
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Kâzım Erdem. 
Bayazıd Belediyesi 
tahsil şubesi vezne- 
dan.
İstanbul - Bayazıd.

Ücretli hizmetinin te
kaüde esas olan diğer 
hizmet müddetine ilâ
ve edilmesi .

îş düşünüldü:
Encümence tayini muameleye mahal olmadı- 

ğma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2274 11- I X -1940

Arzuhalde: Belediye zabıtası hizmetinde ge
çen ücretli yedi buçuk senenin tekaüd maaşına 
esas olan diğer hizmet müddetlerine ilâvesini ve 
bu hususta karar verilmesini istemektedir, 

îş düşünüldü:
Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihî

2275 11- I X -1940

769
802

!

Kaplan Pehlivanlı. 
İnhisarlar memuru 
ve emekli yüzbaşı.

Tekaüd aylığınm ke
sildiğinden şikâyet.

i

Verilen arzuhalde: umumî harbde Kafkas ceb- 
hesinde harb ettiğinden ve millî mücadeleye işti
rak ettiğinden ve bilâhare tekaüd edildiğinden

Keskin. bahsile halen vazifede olması sebebile tekaüd ay
lığının kesildiğinden şikâyet edilmektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alınan 
cevabta :

70 lira ücretle idareye intisab eden Kaplan 
Pehlivanlının şimdiki ücreti 80 lira olduğundan 
ve terfi listesine de dahil olub 3656 sayılı kanu
nun 24 ncü maddesi hükmiîe mahfuz tutulan 
2991 sayılı kanunun 36 ncı maddesi mucibince 
tekaüd maaşının kesildiğirıden bahsolunma»Jadır.

tş düşünüldü :
Dilek sahibi hakkmda vekâletçe tatbik edilen 

muameleye kanaat edilmediği surette kazaî mer
cilere müracaat edilebileceğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2276 11 - IX -1940

A. Hikmet Yalçıner. 
Fatih Çarşamba Ha- 
fızpaşa mahallesi Si- 
listre sokak Nô . 8. 
Müstantiklikten e- 
mekli.
İstanbul.

Hakkında verilen 
tasfiye kararının 
kaldırılarak avukat
lık ruhsatnamesi ve
rilmesi.

Müstedi arzuhalinde: Adliye vekâleti tasfiye 
komisyonunca, 2556 numaralı hâkimler kanunu
nun muvakkat maddesinin (A) bendine tevfikan 
hakkında verilen tasfiye kararmın refini ve avu
katlık ruhsatnamesinin verilmesini istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevabda: Mezkûr 
kanunun sarahatine binaen sicilleri itibarile va-
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Arzuhal hulâsası Encüm en karan  ve ne sebebden verildiği

978
ÎÖ22

Halil Serçavuş. 
Abdülmecidoğlu. 
İkinci Osmaniye ma
hallesi Telgrafçı so
kak No. 35.
İzmir.

İkramiyesinin veril
mediğinden şikâyet.

zifede bakası caiz olmıyanlar hakkında, muvak
kat maddenin (A) bendine istinaden hizmetleri
ne nihayet verilmesi zarurî bulunduğundan bu 
zatın da ayni muameleye tutulduğu ve yine (A) 
bendine tevfikan hâkimlikten çıkarılanlara ruh
satname itasına mesağ olmadığından dileğinin 
terviç edilemediği ve yine bu maddenin son fık
rasında da (bu kararlar aleyhine itiraz ve temyiz 
yollarına gidilemez) denilmekte bulunmasına bi
naen hizmetine nihayet verme kararının hiç bir 
suretle refine kanunî imkân olmadığı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü: Tatbik edilen kanun hükümle
rine göre müstedi hakkında encümence bir mua
mele yapılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2277 11- I X -1940

İzmirin işgali sırasında ve sivil bulunduğu 
bir ssırada Yunan askerleri geçerken yaşasın 
Mustafa Kemal diye bağırdığı için yunanlılar 
tarafından dövüldüğiinden ve sakat kaldığından 
bir tekaüdiük talebine karşı tckaüdiüğe hakkı ol
madığından ve ancak malûliyet i dolayısile müna- 
sib ikramiye verileceği hakkında cevab aldığın
dan ve halbuki bu güne kadar bunun da yapıl
madığından şikâyet etmektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında :
Malûliyeti tzmirde sivil bulunduğu bir za

manda vukubulduğu cihetle istediği mesken ile 
ikramiyenin vekâletçe verilmesine imkân olmadı
ğından bahsedilmektedir, 

tş düşünüldü :
Mesken ve ikramiye verilmesi hakkında ka

nunî mevzuatın müsaid olmadığı hakkındaki ve
kâletin cevabının kanuna muhalefeti görülemedi
ğinden Encümence yapılacaJç muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2278 11 - IX -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve

Veysel ve îkbal Gö- 
zübüyük.
Kadınlar çarşısında
22 sayılı yazıhanede. 
Kayseri.

Arzuhal hulâsası

Oğlunun silâhlı hiz
mete alınmadığından 
şikâyet.

Ali Rıza Soyak.
Kaza jandarma Bl. 
Komutanı önyüzbaşı. 
Saray.

Raşid Kemali öğütçü. 
Gezaevindo mahkûm. 
Bursa.

Fatma Yalçı. 
Kadınlar hapisane- 
sinde. Mahkûmlar
dan.
Sinob. I

Orhan Kıvanç. j
Erenköy Tunuslu i 
tarla Yeniyol No. 19. | 
İstanbul. |

îzzettin îlter. |
ErzincanlI Ahmed j
îlteroğlu. j
Cezaevinde. ;
Ankara. |
Sadettin Selanik. 
Pevzioğlu.
Gedikli başçavuş. 
Cezaevinde.
GeUboIa.

Bakiye ceza müddet
lerinin affi hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ermenilikten ihtida eden karısından tevellüd 
etti diye oğlunun silâhlı hizmete alınmamasın
dan şikâyet etmektedir.

M. M. vekâletinden alınan cevabda:
Şikâyet haklı görülmüş ve müstedinin oğlu

nun silâhlı hizmete alınmasına emir verilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Dilek yerine getirilmiş olmakla yapılacak mu

amele kalmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2279 11 - IX -1940

Müstediler tarafından verilen arzuhalde : 
bakiye cezalarının affini istemekte olduklarından 
Adliye vekâleti Ceza işleri umum müdürü Hay
dar Yücekök huzurile yapılan müzakerede bu 
hususa aid vekâletin cevabî tezkerelerinin de 
okumması üzerine dileklerinin isafına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2280 11 - X I -1940



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve

,n  yer 
5171 j  Hamdi Uygur.

i Pazar eski malraü- 
I dürü.

1025 Cezaevinde malıkûm. 
Trabz(m.

Muzaffer Mergül, 
Eski jandarma yazı
cı onbaşısL
Galata Arabcamii Ab- 
düssalâhaddin sokak 
No. 5.
İstanbul.

Ali ömeroğlu. 
Mevkuf ve mahkûm
lar namına. 
Cezaevinde.
Sivas.

Makaud Cantürk. 
Hurşidoğlıı. 
Namazgah mahalle
sinde.
Soma.

Dr. Ahmed Hamdi

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

j Tuncel. t

Kadın ve doğum
hastalıkları muta-
hassısı.
Cezaevinde.
Adana.
Haşan.

I

Haliloğlu.
Reşadiyenin Ütük
köyünden.
Cezaevinde.
Sivas.

Ahmed' Ateş.
Mirzaoğlu.
Haşan Ef. Mahalle 1
sinde kunduracı.
Erzincan.



« Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduldan yer

1949 I Eyüb Güngör.
2Ö47 Sosonka köyünden. 

Cezaevinde mahkûm. 
Erzincan.

4804
5136

1398
1460

1404
1 4 ^

5049
54Öf

Bahattin Acar.
Şevki Acaroğlu. 
Cezaevinde.
Nazilli.

Salâhatt.in Ocalan. 
Eâzımoğlu.
Cezaevi mahkûmları 
namma.
Giresun.

Ahmed Uysal. 
Salihoğlu.
Reşadiyenin Muday 
mahallesinden. 
Cezaevinde mahkûm. 
Tokad.

İbrahim Tuna.
Eski Sarayköy baş
kâtibi.
Hükümet karşısında. 
Denizli.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

!Reis 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. 
Ordu 

//. Şarlan

Kâtİb
Samsun 
M. Ulaş

Bolu 
Lûtfi Oören

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

mğde
N, Erem

Ordu 
Dr, Vehhi Demir

Ordu 
t. Çamxiş

Sinob 
î. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi





Devre : VI
T. B. M. MI

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

H A F T A I . I K  K A R A R  CEDVEL . İ

Sayı : 32 

6 -XII- 1 9 4 0  Cıuna

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası i  Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Tahir Çetin.
Hacı IV'kir namı di
ğer köy ortası ma
hallesinde Salih Pa- 
şaoğııllarından Ah- 
medoğlu.
Bartın.

i Malûliyetine dair 
j mahkeme ilâmı oldu- 
i ğu halde maluliyet 
} maaşı bağlanmadı

ğından şikâyet.

İstiklâl harbinde beline cepane sandığı düş
mek suretile malûl kalan ve bu hususta vaki mü
racaatına rağmen malûliyet maaşı alamıyan ve 
malûliyetini müsbet mahkeme ilâmı istihsal eyle
miş ise de yine terfihi cihetine gidilmediğinden 
şikâyet eden Tahir Çetinin arzuhali Yüksek Re
islikten encümenimize havale buyurulmakla M. 
M. vekâletinden keyfiyet soruldu:

Alınan cevabda: Yüksek Meclisin 1004 sayılı 
karan dairesinde malûliyeti usulen tesbit edile
meyen müstediye maaş tahsisine imkân olmadığı 
bildirilmekle izahat alınmak üzere davet edilen 
Sıhhiye dairesi ikinci şube müdürü Yarbay Hul- 
ki Keymen tarafından d a : Her ne kadar 1939 da 
yapılan muayenede müstedinin malûliyeti 551 sa
yılı emraz cedvelinin 14 numaralı fıkrasına temas 
etmekte ise de daha evvel 1928 de yapılan mua
yenede böyle bir mal-^iyetin tesbit edilemediğini 
vc 1939 da mahkemeden sadır olan ilâmda: Müsto- 

diye ınalûlen maaş tahsisi lüzumu yazılı ise de ma
lûliyet derecesini tayin etmiyen bu ilâmın infazı 
cihetine gidilemediği beyan edilmiştir.

tşin icabı düşünüldü:
Her ne kadar 1004 sayıcı karar dairesinde 

müstedinin malûliyetini ve malûliyet derecesini 
usulen tesbit edecek vesaik mevcud değilse de 
13 - III  -1939 da mahkemeden sadır olub katiyet 
kesbeden ilâmda: Beline cephane sandığı düş
mekle malûl kalan müstedinin emsali misillû ma
lûliyet maaşına müstahak bulunduğuna karar ve
rilmiş olduğundan ve 1939 da yapılan muayenesin

de mumaileyhin derecesinin 551 sayılı emraz cedve
linin 14 ncü fıkrasına temas etmiş bulunduğun
dan bir veçhile infazının tehirine kanunen cevaz
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rin adı, sanı ve 

i  oturdukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1545
Î615

Fazlı Albaylı. 
İnhisarlar tuz 
memuru 2173 
numaralı. 
Gazianteb.

satış
sicil

3116 Ali Topal.
3280 Halaç Memedoğlu.

Alsancak.
4044 1483 sayılı sokakta
4262 No. 23 evde.

İzmir.
382
383

Maliden tekaüd ma
aşı bağlanması.

. İki senelik açık ma
aşı ile tedavi mas
raflarının ve mükte- 
seb hakkı olan 70 li- 
ı*a maaşının verilme
si.

olmıyan mahkeme ilâmı dairesinde bahsedilen 14 
neü fıkrada yazılı doreco ü/orinden ve 18-111-11)39 
dan itibaren müstediye malûliyet maaşının bağ
lanması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2281 18 - XI -1940

Maraş inhisar memuru iken melankoliye girif
tar olduğu için kendisine bir müddet mezuniyet 
verildiğinden ve bilâhare sebebsiz olarak açığa 
çıkarıldığından bahsile iki senelik açık maaşı ile 
tedavi masraflarının ve mükteseb hakkı olan 70 
lira maaşının verilmesini isteyen Fazlı Albayhnın 
istidası üzerine İnhisarlar vekâletinden alınan oe- 
vabda: Mamş memuru iken hastalanan ve kendi
sine 45 gün mezuniyet verilen müstedinin mezu- 
niyetleinin temdidi için kendisinden usulüne tev
fikan istenen raporu gönderemediği için açığa 
çıkarıldığından ve binaenaleyh-açık maaşı veril
mesine kanunî bir sebeb bulunamadığından ve 
vaki müracaatı üzerine' durumuiıa uysun "O lira 
ücretli münhal bir vazife bulunmamakla açıkta 
bırakılmamak üzere 60 lira ücretli satış memur
luğuna tayin edildiğinden bahsile kadro tahsisat 
imkânları dahilinde ileride muktazi muamelenin 
yapılacağı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani olma

dığı surette İdarî kaza yoluna müracaat edebile
ceğinden müstedinin dileği üzerine encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taı'ihi

2282 18- X I -1940

Müstedinin verdiği arzuhalde; Balkan harbin
de yaralamb Serezde kaldığından ve bilâhare mec
buren bacağından ameliyat olarak malûl düştü
ğünden ve bir çok mâniler sebebile 1339 za kadar 
anavatana avdet edemediğinden bahsile emsali 
gibi malûlcn tekaüd maaşı bağlanmasını istemek
te ve ayni dileğine karşı Millî müdafaa vekâle
tinin kendisine tebliğ edilen cevabında: 1332 ye 
kadar Türkiyeye gelmediği için tabiiyeti ve id-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1G03

T()79'
Leylâ 
Orta 
silide 
si No 
Kars.

Cebbarkızı. 
kapı ınahalle- 
Halkevi cadcle- 
. 50 evde.

Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

dia eylediği hakkı zayi eylediğinden bahsedilmek
te ise de vatana avdet edememesi yedi ihtiyarın
da olmayan sebeblere müstenid olduğundan vazi
yetinin Meclisce tayinini istemektedir.

Dahiliye ve Millî müdafaa vekâletlerinden alı
nan cevablarda:

Balkan harbinden sonra Yunanistana terke- 
dilen Serez ahalisinden olan ve Atina muahedesi 
mucibince tabiiyetimizi kaybetmiş olduğundan ve 
1340 da mübadil olarak memleketimize geldikten 
sonra yeniden tabiiyetimize kabul edilen ve esasen 
1004 sayılı Maclis kararı dairesinde malûliyetini 
tevsik edecek vesaiki bulunmayan müstedinin di
leğinin kabulüne imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Cereyan eden hal ve vaziyete rağmen kendi

ni haklı gördüğü surette kazaî mercilere müracaat 
etmesi icab eden müstedinin esas dileği hakkın
da encümence karar ittihazına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kars lis(‘si direktörü 
tarafından lıakaret 
edildiğinden şikâyet.

2283 18 - XI -1940

Liseye devam eden oğlunun vaziyetini öğren
mek üzere mektebe gittiğinde Azerbaycan şivesile 
konuşması yüzünden mekteb müdürü tarafından 
hakarete uğradığından ve çocukları da bu tarz
da hakaretlere maruz kaldığından şikâyet eden 
müstedinin istidasına Maarif vekâletinden veri
len cevabda : Acemce konuşan müstediye 
acemce bilmiyorum türkçe konuş diye müdür 
tarafından hitab edilmiş olduğu mahallinin 
işarından anlaşılmakta ise de çocuk veli
lerine daha nazik hareket lüzumu mahalline bil
dirilmiş ve müdür hakkında bir karar verilmek 
üzere verakm inzibat komisyonuna tevdi kılınmış 
olduğu bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Vekâletçe icab eden muamelej^e tevessül edil

miş olduğu anlaşılmakla encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2284 18- X I -1940
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1560 I Muammer Ulaş.
163Î Üsküdar Belediye 

tahsildarı.
İstanbul.

'1560 1631
I

] Nâzım Heptürk. 
i  Kadıköy belediye 
j tahsildarı.
I İstanbul.

Ücretle geçen hizmet 
müddeterinin tekaüd 
hesabında nazara a- 
lınmadığından şikâ
yet.

Müstedilerin verdikleri arzuhalde: ,
Belediye zabıtasının Devlet zabıtasile bilfiil 

tevhid edildiği tarihten sonra ücretle geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüd hesabında nazarı itibare 
alınmaması mağduriyetlerini mucib bulunduğun
dan bu hizmetlerinin tekaüd müddetine ilâvesini 
istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Bahsedilen hizmet müddetlerinin ücretle geçmiş 

olmasına nazaran 185 sayılı tefsir kararı daire
sinde bunların nazara alınmasının mümkün ola- 
mıyacağı Divanı muhasebatın üçüncü dairesinin 
kararma atfen bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığma 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2285 18- X I -1940

1563
1634

Zci<i Yeşil.
ÖzcMiı lualulilesintle 
BnyhnH ınıılıkoınesi 
eski ])iyude liiüluışiri. 
(îüınüsiine.

Adliye vekâletim* 
vâki ınüı-acaathınna 
ccval) alanıadi}»:ııuı ve 
mağduriyetten kuj-- 
tanlınası hakkında.

Haksız yere Bayburt mahkemesi piyade mü
başirliğinden çıkarıldığından ve bilâhare Torol 
süvari mübaşirliğine tayin edilmiş ise de bu vazi
feyi kabul etmediği için müstafi addedildiğinden 
ve ondan sonra vaki müracaatlarına vekâletçe ee- 
vab verilmediğinden şikâyet eden Zeki Yeşilin 
arzuhali üzerine Adliye vekâletinden alınan ce- 
vabda; İzinsiz olarak vasifesini terketmek yüzün
den işinden çıkarılan müstediye vazifesine mua
dil teklif edilen Torol mübaşirliğini kabul etme
diği gibi Posta ve telgraf idaresince teklif olu
nan Bayburt başmüvezziliğini de kabul etmemiş 
olduğundan yapılacak muamele olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü:
Cereyan eden hale göre encümence y ap ılac ak  

muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2286 18- X I - 1940



^ 8 -

İ6 I Arauhal verenle- 
g jg I  rin adı, sanı ve 
^___[ oturdukları yer

Arauhal hulâsası I  Encümen karan  ve ne sebebden verildiği

3603 I Nuri Erdem,
^ 79T'i Maarif idai-esi l)aş- 

kâtibi.
3469 ‘
'3 ^ 9 ,

3928 I Nihad J’cnpoei.
4142 ' \ ’ilâyet dfiiınî encü- 

j meni kâtibi.
Bolu.

I
I

4072 i  Sırrı Eriıa ve arka-

Tekaüd haklarının 
tanınması.

4291 ' daşları.
i Kültür dairesi me- 
I murlarından. 
i  îzmir.

1744 i  Şekib îçimsel. Babasının lıizmetle-
~jQ28 !  Bakırköyde Türk ha- i  rine mukabil yardım

' va kurumu başkanı 1 yapılması, 
i Jlyas Tun(,;aslan ne/-
! dinde. I

İstanbul. i

1505 İsmail Hakkı Okyay, 
1572 V'işhe sokak No. 5 

j Emekli levazım bin- 
! başısı. 330 B. Sicil 

No.
Pendik - İstanbul.

]\rahkemeden şikâyet.

Sebkeden hizmet müddetlerine rağmen teka- 
üd haklarının tanınması lâzım gelirken 1683 sa
yılı kanunun 66 ncı maddesi mumibince umumî 
muvazene haricinde geçen müddetlerin sayılma
ması mağduriyetlerini mucib olmakla vikayeleri 
ve maddenin tadil kılınmasını isteyen müstedile- 
rin arzuhalleri üzerine yapılan tedkikatta:

Bir kanun maddesinin tadilini tazammun eden 
bu dilekler hakkında encümence tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2287 18 - X I -1940

Babasının vaktile inikad eden Erzurum kon
gresinde hizmeti sebkettiğinden ve şimdi kendileri 
muhtacı muavenet bulunduklarından bahsile ba
balarının hizmetine mukabil bir hayat nafakaaı 
tahsisi dileğinde bulunan Şekib İçinselin istidası 
üzerine encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2288 18- X I -1940

iVskerî mahkemece hakkında verilen ilk hük
mün Askerî temyiz mahkemesince bozularak tek
rar yapılan muhakemesinde verilen ısrar kararı 
Temyizi askerice tasdik edilmiş ve tekrar vaki 
itirazında umumî heyetge yalnız ordudan ihraç 
keyfiyetini hatalı bularak bunun refine karar ve
rilmiş ise de haksızlık yapan mahkemeden müş
teki bulunduğunu beyan etmektedir.

İş düşünlüdü: Mahkemeden sadır olmuş bir 
kararın refi veya tashihi imkânı bulunmadığın
dan encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2289 18- X I -1940
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2122
'22^

Zühtü Onart. 
Hekiınoğlu Ali I*aşa 
Altı mermer caddesi 
178 No. da.
İstanbul,

Heyeti mahsusaca 
iuvkkında verilen ka
rarın kaldırılması ile 
memnM haklarının ia
desi.

Millî mücadeleye ij^tirak etmemesi sebebile nis- 
beti askeriyesinin kesilmesine dair Bursa hususî 
heyetince hakkında verilen kararın refi ile mem
nu haklarının iadesini isteyen müstedinin arzu
hali encümenim izce tedkik olunmuştur.

3527 sayılı af kanunundan istifade eden müs- 
tedi hakkında kanunun bahşettiği muafiyetler
den başka encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2290 18- X I -1940

1488
ı5ö:)

Nazmi Aydos. 
Belediye muhasibi. 
Tarsus.

Divanı muhasebat(*a 
tedkik edilen hesabatı 
hakkında.

Nazmi Aydos tarafından Yüksek Reisliğe 
verilib encümenimize havale buyurulan istida
da : Divanı muhasebatıma tedkik edilen muay
yen senelere aid hesabattan dolayı beraatine 
karar verilmiş ise de elde bir ilâm olmaması
na rağmen ayni senelere aid malsandıklarına 
teslhni iktiza eden yüzde onların teslim edil
memesinden dolayı Tahsili emval kanununa 
tevfikan kendisinden 390 liranın tahsiline te
şebbüs edilmesinden şikâyet edilmektedir.

Divanı muhasebat reisliğinden alınan cevab- 
da : Kaydi ihtirazî ile muhasibin beraatine gi
dilmiş ise de 1890, 1980, 2395, 2882 sayılı ka
nunlara g’öre mülhak ve hususî bütçelere bele
diye bütçelerinden yapılan tediyelere aid ver- 
{^ilerin miadı kanunisinde mal sandığına tes
lim edilmemesi halinde bu vergilerin yüzde on 
zamlarile birlikte ve tahsili emval kanununa 
tevfikan istifası mümkün olduğundan ve bu 
kanunî müeyyidenin Divan ilâmlarile ayrıca 
teyidine ihtiyaç bulunmadığından Muhasebei 
umumiye kanununun 125 nci maddesi uyarın
ca hâdisenin yalnız Maliye vekâletine ihbar ve 
işarı cihetine gidilmiş ve vergilerin müsebbib- 
lerinden tahsiline hüküm verilmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gömlen lüzum üzerine encümence davet edi
len Divanı muhasebat Reisi Seyfi Oranın huzu- 
rile tekrar müzakere yapılmış ve Divan tez
keresinde de yazılı olduğu şekilde hâdise hak
kında divanın kazaî bir sıfatla değil tahsili 
emval kanununa tevfikan hakkını takib ede-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

i  bilecek olan Hâzineye ayni zamanda vazifesini 
ihmal eden memur hakkında kanunî takibat 
yapabilmek imkânını vermek ve diğer taraftan 
iki cihetten takibata maruz kalacak olan me
mura de kendini müdafaa eylemek ve icab 
ederse kazaî mercilere l)aş vurmak fırsat ve 
hakkını tanımak üzere Divanca hâdisenin yal
nız ihbar edilmiş olduğu ve ortada kazaî ma
hiyette verilmiş bir ilâm mevcud olmadığı ve 

Hâzinenin de tahsili emval kanununa tevfikan 
harekete y,e(*miş bulunduğu anlaşılmaktadır.

İşin ieal)! p'örüşüldü:
( \ ‘royan eden hale <iöre haksızlığa maruz 

kaldığnıdan bahseden müstedinin bu iddiasını 
salahiyetli idari kaza mercilerine yaj^ması 
iktiza etmekle encümence yM])ilacak muamele 

1 olmadığına karar verildi.
; Karar No. Karar tarihi

2291 18-X  I -1940

Beis 
Balıkesir 
//. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtil) 
Samsun 
M. Ulaf!

Aydın
A. Menderes

Bolu
Lûtfi Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Cfazianteb 
M. Şahin

Kocaeli 
t. Tolon

Niğde 
N. Erem

Samsun 
N. Fırat

Siird 
R. Şevket Dağ

Tokad 
M. Develi

Van 
M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduMarı 7er

Bozan Deınirtüvk. 
GüınrÜK nmhafaza a- 
layı Kilis taburu 1 nci 
bölükte.
Dileuman Atlı yeri 
II  nci sınıf Atlı mu
hafaza memuru 255,̂ ) 
sicil sayılı.
İslâhiye.

Arzuhal hulâsası E n c ü m e n knı-nı-ı v<‘ no s f ‘ h e b d e n  v e r i l d i ğ i

Haksız yere açığa <*ı- 
kajıM’ğından şikâyet.

Mensub olduğu daire tarafından haksız yere 
açığa çıkarıldığından ve bu sebeble Devlet şûra
sından lehine istihsal eylediği ilâmla hakkındaki 
muamelenin tashihile tekrar vazifeye alınmasını 
istemişken bu dileğinin isaf kılınmadığmdan bahs 
ve şikâyet eden Bozan Demirtürkün arzuhali 
Yüksek Reislikten Encümenimize havale buyurul- 
makla keyfiyet Gümrük ve inhisarlar vekâletin
den soruldu.

Alınan cevabda : Münasib bir yere tayini dü
şünülürken hüviyet cüzdanında 319 doğumlu olan 
müstedinin şahsen yaşlı görülmesi dikkati celbe- 
derek incelemelere başlanmış ve sicil kaydinin 
boyalı ve yamalı olduğu anlaşılmakla tahkikata 
devam edilmekte olduğu bildirilmiştir.

Şifahî malûmat alınmak üzere encümene da
vet edilen gümrük muhafaza komutanlığı zat iş
leri müdürüü yarbay Şevket Korlasın izahatinda: 
ITakkmdaki muamelenin refine, Devlet şûrasın- 
ca 8 mart 1939 tarihinde karar verilen müstedinin 
12 haziran 1939 da tekrar işe alındığı ve bundan 
sonra yaşı hakkındaki tahkikata, nüfus daire
sinden gelen 20 haziran 1939 tarihli cevab üzeri
ne mumaileyh hakkında bir muamele yapılmadı
ğı beyan olunmuştur. Tedkik edilen ilâm muh
teviyatına göre ; imtihanda çok iyi derecede not 
alan müstedinin vazifede ehliyetsizliği ve inziba
tî cezaya mahkûmiyeti görülmemiş ve ancak vü
cudundan istifade olunamıyacağına dair alay ko
mutanlığından verilen mücerred bir raporla me
muriyetinden alâkasının kesilmiş olduğu anlaşıl
mış ise de 1920 sayılı kanunun ruh ve maksadına 
muhalif olan bu muamelenin bozulmasına karar 
verilmiş olduğu hüküm altına alınmıştır.

işin icabı düşünüldü : Kanuna muhalif ola
rak vazifesinden çıkanlan Bozan Demirtük hak
kında bahsedilen ilâmın derhal infazı suretile ka
nun hükmünün yerine getirilmesi icab ederken 
nüfus kaydile nasiyei hali arasında fark bulun
mak ve nüfus sicillinin sıhhatinden şübhe edilmek 
gibi neticede kanunî bir mahiyet tevlid edeceği 
meşkük bulunan noktalar üzerinde durarak hük
mün infazının aylarca tehir edildiğine ve bu su
retle alâkadar dairece müstedi hakkında bir hak
kın ihmaili şeklinde yanlış ve musib obnayaıı bir
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; Arzuhal verenie- 
I  rin adı, sani ve 
i oturdukları yer

i . . ’ .
Arzuhal hulâsası ' Encümen karan ve ne sebebden verildiği

' hareketin ihtiyar olunduğuna encümenimizce ka
naat hâsıl edilmiştir. Çünkü nüfus dairesinin 
ceva])mı beklemeden vazifesine iade edildiği an
laşılan müstedinin bahsedildiği veçhile nüfus sicil
li üzerinde yapılması zarurî görülen her hangi 
bir tedkik ve tahkikin ilâm hükmü dairesinde 
memuriyetine iadesinden sonra da icrasına kanu
nen bir mâni olmadığı halde bu lâzimeye Ehem
miyet veıilmemiştir. Bu noktanın vekâlet mıöca- 
mının dikkat nazarına arzı lüzumuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2292 21- X I -1940

575
602 '

Rukiye Ciliaıı (*o- 
cukları.
P. Telgraf ııu'inııru. 
Şevki Cilian 
Eskişehi]’.

E.viııin a(̂ ık jıiîiaşlari- Şimdilik söyliyemiyoceği bir haksızlık yüzün
le hnrc'i.ılımiTi elan , den açığa çıkarılan kocasııun bir evrakın tesadü- 
verilıyK(li;;in(leıı şikâ- j fen bulunması suretile beraaliııe karar verilmiş
yet. olduğundan ve açık maaşlarile harcırahının elân 

verilmediğinden ve az maaşlı bir memuriyete ta
yin edilmişse de kalabalık çocuklarile geçineme- 
diğinden bahis ve şikâyet eden Rukiye Cihanın 
arzuhali Yüksek Reislikten encümenimize havale 
buyurulmakla keyfiyet Münakalât vekâletinden 
sorulmuştu.

Vekâletin verdiği cevabda: Eskişehir Posta ve 
telgraf merkez memurlarından olan Şevki Ciha
nın şahsına aid ve bir dava mevzuu olan iddialar, 
karısı tarafından dermeyan edilmekte ise de bu 
iddialar üzerine vekâletçe yapılacak muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edilen 
Posta ve telgraf umum müdürü Kadrinin verdi
ği izahatla memuriyetten istifa etmek ve bilâme- 
zuniyet infikâk sebebile azlolunmak v tekrar is
tihdam kılınmak ve uygunsuz hareketler yüzün
den maaşının tenzili cihetine gidilmek ve açıkta 
kalmak ve cezaî takibat bakımından beraet etmiş 
ise de hukuku şahsiye noktasından mahkûm edil
mek gibi sicil şııunatmı haiz olan ve halen müs
tahdem bulunan Şevki Cihan hakkında yapılacak 
muamele olmadığı bildirilmiştir.

tş  düşünüldü: Müstediye tarafından bahsedilen 
iddiaların sağ ve kanunî ehliyeti haiz olan kocası 
tarafından merciine dermeyan edilmek ve neti^
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal verenle- j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

' cede İdarî dava a(|inak suretile haklarını takib edc-
! bileceklerinden encüıuenimizce dilek üzerine ya])i-
! I}ıc*ak nnifunelc olmadığına karar verildi.

.  i  Karar No. Karar tarihi

4944 Dr. Haydar özüak. 
Askeri hastan(^ başta
bibi albay. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

2208 2 1  -  X I  l î ) 4 0

Terfi muamele.sinin 
yanlış yapıldığından 
şikâyet.

I IstiklAl hîu-l)i(uloki fevkalâde yararlığı sebebi- 
i !(' Arznhnl otıcıinu'nince bir derece terfiine karar 
j  verilen Haydar (')züakın ıknci arzuhalinde:
I Terfi muamelesi, Millî müdafaa vekâletince 

400 sayılı kanuna muhalif olarak yanlış yapılmış 
olduğundan yarbaylık nasbinin 22 - XII -1340 

j dan ve albaylık nasbinin da bu nasıblı yarbayla
rın terfi tarihlerinden muteber olmak üzere tas- 

; hihi istenmesi üzerine encümence dilek dairesin
de 20 - XII - 1937 tarihinde ikinci karar verilmişti. 
Bu ikinci karar dairesinde yarbaylık nasbi düzel
tilen müstedinin, verdiği son arzuhalinde: Al
baylık nasbinin, yine karara muhalif olarak 30 
ağustos lî)34 olarak tashih edilmesi sebebile Millî 
müdafaa \ekâleti aleyhine Askerî temyiz mahke- 

i meşinde artığı İdarî dava, salâhiyetsizlik cihetin- 
I den reddedildiğinden Yük.sek Meelisce nasbinin 
I emsali misillıı 30-VTTT-1931 tarihine tashihi is- 
j tenmektedir.

M. M. vekâletinden alınan cevabî tezkerede: 
: Arzuhal encümeninin ikinci kararı üzerine yar- 
! l)aylık nasbinin 22 birinci kânun 1340 tarihine ve 
i  albaylık nasbinin da 30-VIII-1934 tarihine ireaı- 
I  na rağm«‘iı emsali gibi albaylık nasbinin 30-VIIl- 
i 1931 tarihine tashihi lüzumunu tekrar iddia eden 
I müstedinin iddiası kabul olunduğu surette vakti- 
i le terfi (‘t,tiirldiği yarbaylık nasıb tarihi ile bu 
! .sefer tashihi i.stenilen albaylık nasıb tarihlerinin 
: bir tarihe yani 30 - V III -1931 re irca edilmesi 
: icab eder ki bu vaziyet, 865 sayılı terfi kanunu- 
I nıın hükümlerine muhalif olacağından dileğin ye- 
' rine g:etirilemediği bildirilmektedir, 
j îşin icabı düşünüldü; 40(î sayılı kanuna tevfi

kan bir derece terfii kararfrir olan Haydar özüa- 
kının yarbaylık nasbinin 22-XTI-1340 tarihi
ne tashihi kanunen zarurî olunca hukukî bir kıy
meti kalmayan eski yarbaylık na.sıb tarihinin üze
rinde terfi kanunu hükümlerinin mülâhazasında 
isabet ve faide srörülememistır.
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eC-C Arzuhal verenle-1 , i
rin adı, sanı ve AıvAihal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden v e r i k l i | ; î

oturdukları yer ' _______
liunuııJa heraher 400 sayılı kanunla ta

nınan lıakların muahhar tarihi SH8 sayılı 
terfi kanunile hadenia taiıınmıyacağma dajr 

' bir kayid vo hüküm bulunamamıştır. Ar- 
j zuhal salıihinin cnısalile beraber terfiinin 
I icrası için icah (‘(bm muamelenin vakii za-’
; nıanında yetişiirileınediğinin M. M. vekâletince 

di^eı- l)ir tezkere ile itiraf edildiğine ve bahsedi- 
l»‘n kanun ve encümen kararile 22 birinci kânun 
i;540 dan itibaren yarbaylığı kabul edilen Hay- 
ği anlaşılan 118‘) sayı ve 20 - XII - 1937 tarihli 
lığa teifileri yapılmış bulunduğuna göre yukarı
da kayd(‘dildiği veçhile isabetli görülmeyen mü- 
lâhazalarhı M. M. vekâletince yanlış tatbik edildi
ği anlaşılan li;iîl sayı v(> 20 - XII - 1987 tarihli 
encümen kararının tamamen tatbiki ve müstedi- 
nin albaylık nasbinin emsali gibi 30 - VITI -1931 
olarak tashihi lüzumuna karar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

2204 21 - XI -1940

1878 I Mustafa Sü/er.
1972 ; Oı ınan tahdid komis

yonu Fukukçu azası. 
1 Kızılcahamam - An

kara.

Adliye Ayırma mecli
sinin hakkında ver
diği kararın kaldırıl- 
nıa.sı.

Mustafa Süzer imza.silo Yüksek Reisliğe veri- 
lib Encümenimize havale buyurulan arzuhalde : 
bir çok adlî memuriyetlerden sonra îçel müddei
umumiliğinden istifa ile ayrıldığından ve avu
katlıkla meşgul iken tekaüd hakkından istifade 
için tekrar adlî vazife istemiş isq de son vazife
sinde aldığı 45 lira maaştan beş lira noksanla 
Alçsaray müddeiumumiliği teklif edildiğinden ve 
son bareme göre elli beş lira ile tavzifi icab ede
ceği yolundaki dilek ve itirazı üzerines ta%nni için 
kendisinden bazı kanunî vesaik istenildiğinden ve 
müracaati zamanında eski hâkimler kanunu cari 
iken muamelâtın uzaması yüzünden yeni hâkim
ler kanununa tevfikan işinin ayınııa meclisine 
verilmiş olduğundan ve bu mecliste hâkimlikte 
muvaffak olamamak fili sebeb gösterilerek dileği 
red kılındığından ve biunetiee Devlet şûrasına 
ve Temyiz mahkemesine müracaatte bulunmuş ise 
de vazifesizlik noktasından davası reddedildiğin
den bahs ve şikâyetle ayırma meclisinin yanlış 
karan karşısında ancak Yüksek İMeclisçe adalete 
mazhar edilebileceğinden balısile hakkındaki ka
rarın kaldırılarak muktazasının tayinini istemek
tedir
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Ârzııhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Araubal hulâsası

3423
‘3595'

Dr. Ahınod Faiz Er- 
tür.
I). Denizyolları işlet
mesinde doktor. 
İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
, L . .

Adliye vok{1letinden alman cevabî tezkerede : 
Sicil şuıınatı kayid ve tesbit edildikten sonra, 
nıiisiedinin vazifeye tayini hakkındaki dileğinin 
2556 sayılı lıâkiıuler kanununun 52 nci maddesi
ne tevfibın teşekkül eden iki numaralı ayırma 
meclisine tevdi olunduğundan ve yapılan tedki- 
kat sonunda : hâkimlikteki muvaffakiyetsizliğine 
binaen dileğinin reddine karar verildiğinden ve 
54 neü madde hükmüne tevfikan kendisine teb
liğ edilen bu karara nıua>yen müddette ayırma 
meclisi umumî heyetine karşı vaki olan itirazı da 
reddohınduğundan ve bilâhare nıüraeaatte bu
lunduğu Devlet şûrasınca da davası reddedildi
ğinden ve bu suretle kanunî yollardan geçerek 

' katileşmiş olan karar karşısında vekâletçe yapı- 
I laeak muamele kalmamış olduğıından bahsedil- 
I inektedir.
! Encümene davet edilen Adliye vekâleti zat iş

leri müdürü İsmail Hakkı vekâletin tezkeresi 
! mündericatını tekrarla beraber müstedinin vazi- 
j feye alınmasını mümkün kılacak kanunî bir yol 
I olmadığından ve hâkimliğe aynlamıyan müste

dinin her hangi bir memuriyete trfyin edilebile- 
! ceğinden ve müraeaati üzerine vekâletçe orman 
I tahdid komisyonuna aza tayin kılındığından bah

sedilmiştir.
tş düşünüldü : Cereyanı hale ve encümence 

de yapılan inceleme sonunda dilek hakkında ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tekaüd maaşının tah
sisatı fevkalâdesi le 
kesi I d i ği nd en şi k â y et.

2295 21 - XI -1940

Verilen arzuhalde :
Askerî doktorluktan ınütekaid olduğundan ve 

müstahdem olduğu deııiz^’olları işletmesi dok
torluğunda 900 sayılı kanuna muhalif olarak te
kaüd maaşının tahsisatı fevkalâdesile kesilmektc- 
bulunduğundan şikâyet edilmektedir.

Yapılan muhaberede : Dileğin yerine getiril
mesine imkân olmadığına dair Maliye vekâletinin 
ilk cevabî tezkeresi üzerine yeniden tedkikat ic
rasına karar verilmiş ve alınan son cevabda :

Müstedinin denizyolları işletme umum mü
dürlüğü doktorluğunda müstahdem ise tekaüd 
maaşmm 1 temmuz 1939 tarihinden itibaren ta-
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^  I Arzuhal veren le-!
I.Jİ rin adı, sam ve Arsîiıhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
?. oturdukları yor ' ___   ̂ -_L. _ ____ , _______  __  _ _ _ _ _ _

i  mam olar.'ik tediyesi iâzımgeleceği bildiiılmek- •  
tedir.

; ' Iş düşÜDÜldü :
Bu gibi ilıtilâfatm esasen kazaî mercilerde 

halli iktiza edersede Maliye vekâletinin son tez
keresinde tasrih kılındığı üzere dilek haklı gö
rülmüş vo ihtilaflı bir mevzu kalmamış oldu
ğundan ̂ a jin i muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2296 25 - XI - 1940

Reis 
Balıkesir 

II . Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kiitib
Samsun Avdın Balıkesir Bolu
.1/. Jla^ Adnan Menderes Feyzi Sözener Littfi GÖren

Bursa Çorum (Jazianteb
iV. F. Gerçeker .V. Kayaalp M. Şahin

Kocaeli Niğde Samsan
/. Tolon Naim Kron Naşit Firat

Siird
Ressam Şevket Dağ

Sinob Sivas Tokad Van
Cemal Aliş Gl. A kif öz. Erdemgil M. Develi M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sam  ve 

_oü m iu k la n  yer
Derviş Nuri Artaç. 
Şehtv küstü ınahalk*- 
sind(î F('vzi Çakmak 
caddesiııcle No. 267 
(ivde.
îcra lırıkiıuliğindcıı 
emekli.
Hu ısa.

14 -

Arzuhal h u lâ sa s ı! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yeni baı-em kanunu 
ııUK'ihiııce <)() lira ile 
tc'kaüd (*(lilıne(iipn- 
den siknvet.

Veni bai’om kanunu jnuvaeehesinde 60 lii'a 
ile tekaüd edilmesi iktiza ederken 55 lira üze
rinden tekaüd edildiğini ve Divanı muha
sebat umumî heyetinin red kararınuı kamı
na uymadığından l)al)sile lîaı-em kanununuıı l)i- 
rinei maddesi lıükmüıuU-n istifadesi lâzımgel- 
diğini ve muvakkat birinei maddenin ikin(*i 
fıkr;ısının kendi lekaüdiük hadisesinde düstu- 
rüiamel ittihaz olunması iktiza ederken bu 
maddenin üçüneü maddesine tevfikan muamele 
edildiğinden şikâyet ve muamelesinin tashihini 
taleb etmektedir.

İcabı g;öi’ü§üldü ;
Müstedinin evvelcc* vaki nıüracaati üzerine

23 - VJl - 1940 tarih ve 2256 sayı ile ittihaz 
olunan karan henüz almadığı görülmüş ve bu 
karan tebdil edecek bir sebeb de görülememiş 
olmakla bu arzuhali üzerine başkaca muamele 
ifasına lüzum olmadığına ve istidasının dosya
sında hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2297 25 - XI - 1940

2075
2V79^

2248 j 
2859*!

İrfan x\kyıldız. 
Defterdarlık varidat 
tahakkuk ınernunı. 
Avdın.

Mahkeme ilâmı mu
cibince ödemeğe mah
kûm edildiği. 230 li
ranın affi..

Mahkeme ilâmile ödemeye mahkûm edildiği 
230 liranın affi hakkında 2 - V - 1940 tarihinde 
vaki müracaatına şimdiye kadar cevab alama
dığından ve bu para maaşından mukassatan 
kesilmekte olduğundan ve müzayakaya düş
tüğünden bahsile (‘evabın teşriini istemek- 
t.ediı;.

İş düşünüldü:
Yapılan tedkikat neticesinde evvelce vaki 

nıüracaati üzerine arzuhal encümenince 28 - 
VII - 1940 tarih ve 2047 sayılı karar ittihaz 
edilmiş ve bu karara müsteniden henüz ittıla 
hâsıl etmediğinden ikinci müracaatı yapmış ol-
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du^u anlaşılmış ohnaldn arzuhalin dosyasında 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2298 25 - Xr - 1940

2749 Muşla la Bildirici. 
2891 Vilâyet (*ski merkez 

varidat kâtibi.
I Sivas.

Kadro lıariei bırakı
larak tekaüdünün ie- 
ra edilmediğinden ve 
ikramiyesinin voril- 
n ledi fîi n den şi k â y(>t.

Verilen arzuhalde: Merauı-iyetinin son sene
lerinde rahatsızlanarak Sivas Nümune hastane
sinde bir birini takib eden raporlarla bir sene 
dört ay tedavi ve istirahat gördükten ve son ra
porundan sonra gözlerinin tedüvisi için Samsu
na gidil) aldığı üç aylık tedavi ve istirahat ra
porunu da Sivas Defterdarlığnıa gönderdiğin
den ve 28-VÎ1I- 1936 tarihinde de tekaüdlü- 
ğünün icrasile ikramiyesinin verilmesini iste
diğinden ve kendisinin raporlu bulunduğu müd
dete bakılmayarak Maliye teşkilât kanunu mu- 
eibinee 1 - IX - 1936 da kadro harici bırakılarak 
bu suretle tekaüdiüğü icra ve hizmet müddeti
nin üe gün noksan olması itibarile kendisine 
ikramiye verilemeyeceği bildirilmesinden bahisle 
bunu bir haksızlık telâkki etmektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş alı
nan eevabda : ' ,

Yeni teşkilât kanunu mueibinee Sivas vilâ
yetine verilmiş olan kadroya nazaran I -1 X - 
1936 jirünü bir memurun kadro harici kalması 
icab (‘ylediğine ve müstedi ise 28 - V lll -1936 
günü kendi arzusile tekaüdiüğünü taleb eyle
miş bulunmasına binaen kendisinin kadro ha
rici gösterilmesi defterdarlıkça daha uygun 
görülmüş v(‘ br)yle açıkta bulunduğu bir sıra
da tekaüdiüğünün icrası sırasında kendisinin 
müddeti hizmeti 29, 11, 25 gün olarak tesbit 
(dunmuş ve tekaüdiüğü icra kılınmış ise de üc 
günlük noksandan dolayı kendisine ikramiye 
itasına mevzuat müsaid obııadığı defterdarlı
ğın işarına binaen Maliye vekâletinden bildi
rilmiş ve işte bir kanunsuzluk görülemediği de 
ilâve edilmiştir.
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i_^otuı;(lııklî\r] yer :_____  ___ _ .  __ , ______________________
' ' İ ş  düşünüldü : (’ereyaııı hale yöre ınuanıe-

' lede bir kanmısıızluk görülenıeırıiş ve bu vazi- 
‘ yet karşısında encünıonee yapılacak bir nuıatne- 
; le ohnadı^ııın knrar verildi, 
i Karar No. Karar tariiıi

'İ299 2.') - XI - 1940

Keis .M. M. Kâ.
Balıkesir Ordu Samsun Aydm lialıkesir Bolu

Ifayreffirı Kınan II. Şarhıu M. J .  Menderes F. Sözener L. Gören

liursa (N>runı (taziauteb Niğde Samsun Sivas
M. F. (!rrcek<r A’. Foffnalp M. Şnhin N. Erem N. Firat Gl. A. Öz. Erdemgil

Tokad 
M. Ih i'd i

Van 
M. lioifa

> 9 < i

T. B. M. M. Matbaası


