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Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Hamdi Derman. 
Yenişehirde Karanfil 
sokak No. 17 Uman 
apartımamnda emek
li.
Kadastro tapu azası. 
Ankara.

Arzuhal encümenince 
müttehaz 30 - XI - 
1939 tarhi ve 623 sa
yılı karara dair.
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I. Aksoy.
Eski emekli fen me
muru.

Tekaüd maaşının 
arttırılması.

Verilen arzuhalde : Tapu memurluklarında 
aidatla geçen on senelik hizmet müddetinin teka- 
üdlük müddetine ilâvesini kabul eden 8 mart 
1332 tarihli kanuna rağmen 1 haziran 1930 da 
meriyet mevkiine giren yeni Tekaüd kanunun
da, bu mükteseb hakkı ^ortadan kaldırılmış ol
duğundan Yüksek Meclisten bunun yeniden ih
yasını istemiş ve Arzuhal encümenince; (yeni 
bir kanun vazı mahiyetinde olan bu dilek hak
kında encümence bir muamele yapılamıyacağı) 
şeklinde verilen 623 sayılı karar kendisine teb
liğ edilmiş ise de yeni kanunla mükteseb bir 
hakkın ihlâli adalete mugayir olduğundan ve 
bir kanun hükmünü ıskat eden yeni kanunun 
makable sari ve şamil olmaması icab edeceğin
den her türlü müdahale ve tearuzdan masun 
olan bu hakkı müktesebinin mahfuziyeti hak
kında salâhiyeti mutlakayı haiz Meclis Umumî 
Heyetince tef siren bir karar verilmesi istenmek
tedir.

İcabı düşünüldü:
30 - XI -1939 tarih ve 623 sayılı encümen ka

rarını tebdil edecek bir cihet görülemediğinden 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2300 25 - XI -1940

Verilen arzuhalde:
Tekaüd maaşının yükseltilmesi ve terfih edi- 

lib sefaletten kurtarılmasını istemektedir, 
tş düşünüldü:



— 2 —

■a I Arzuhal hulâsası j 
g İ'4! riıı adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
J  oturdukları yer | ı

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4673
5002

2380 
25< 10

Kâmil Tümen. 
Demirköy kazasının 
tğneada nahiyesinde 
mukim vekâlet em
rinde gümrük idare 
memurlarından 950 
sicil numaralı. 
Demirköy.

Abdurralıim Ersoy. 
Yel deği mı eni Rı htım 
iskele sokak 72 nu
maralı İsmail Ap. 
İkinci dairede malûl 
jandarma önvüzbaşı- 
81.
Kadıköy - İstanbul.

Bir memuriyete ta
yini ve açık maaşla
rının verilmesi.

Arzuhal encümenin
ce evvelce verilen ka
rarın tashihi.

2301 25 - XI -1940

Bir iftiraya maruz kaldığından ve hakkmdaki 
üç aylık mahkûmiyet kararı tecil edildiğinden 
bahsile bir memuriyete tayini ve açık maaşlarının 
verilmesini isteyen Kâmil Tümenin arzuhali Yük
sek Reislikten encümenimize havale buyurulmuş- 
tur.

Dilek hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâle
tinden alman cevabda:

Tecile uğrayan mahkûmiyet, irtikâb suçundan 
mütevellid bulnduğundan ve haysiyet ve namusu 
bozan bu suç sebebile müstedi memuriyetten çıka
rıldığından ve kanunî mercilerden sadır olan ka
rara'binaen vekâlet emrinde buunduğu zaman 
için maaş verilemiyeceğinden bahsedilmektedir.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edi
len vekâlet zat işleri müdürü Enis Kansu: Müs- 
tedinin vekâlet emrine alındığı zamana aid maaş
larla memuriyetten çıkarılma muamelesinin refi 
hakkında Devlet şûrasına açtığı davanın henüz in
taç edilmediğini izah eylemiştir.

îş düşünüldü: Dilek hakkında müstedinin sa
lahiyetli mercide dava açtığı anlaşılmış olmakla 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2302 25 - XI -1940

Abdurralıim Ersoy tarafından verilib Yük
sek Reislikten encümenimize havale buyurulan 
arzuhalde:

Kayseri Jandarma mektebinde nöbetçi yüz
başısı bulunduğu sırada mektebe yakın bir ma
halde çıkan yangını söndürmek ve asayişi te
min etmek maksadile vaka mahalline gittiğin
den ve vazifeyi görürken bir bacağını kaybetti
ğinden ve 4 - VI -1935 tarih ve 146 sayılı encü
men kararında yanlış olarak yangının mekteb-
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de çıkmış olduğundan bahsedildiğinden ve ev
velce almakta olduğu tütün ikramiyesinin 191 
numaralı tefsir üzerine kesildiğinden bahsile 
2591 sayılı kanun eşkiya müsademesinde malûl 
olanları harb malûlü telâkki ettiğine ve bun
dan maksad ise; asayişe teallûku olan her hâdi
senin doğuracağı malûliyet bulunduğuna göre 
kendisinin de bulunduğu mahallin asayişini mu
hafaza için yangını söndürürken bacağını zayi 
etmiş olduğundan encümenin adalete uygun 
olmayan evvelki kararının refi ile mağduriyeti
ne nihayet verecek yeni bir kararın ittihazını 
istemektedir.

îcabı düşünüldü:
2591 sayılı kanunun birinci maddesinde eş

kıya ile müsademede malûl olanların harb ma
lûlü sayılacağı muharrer ve musarrah olması
na ve her hangi bir yangında bacağını kazaen 
zayi edenlerin harb malûlü sayılacağı hakkında 
kanunî bir sarahat ve karine bulunmamasına 
binaen Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesi 
hükmüne tevfikan kesbi katiyet etmiş bulunan 
kararın tebdilini mucib bir sebebi muhtevi ol
mayan arzuhalin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2303 25 - XI -1940

II. Yarat ve Ar. 
Öğretmenler namına. 
Hopa.

Maaş, makam ücret- 
lerile mesken bedelle
rinin verilmediğin
den şikâyet.

Verilen arzujıalde:
Üç ay maaş alamadıklarından çok zarurette 

kalarak valiye müracaat ettiklerinden, dertlerine 
bir çare bulunması hakkındaki ricalarını valinin 
dinlemediğinden bahsile bu derde esaslı bir çare 
bulunmasını istemektedirler.

Maarif vekâletinin cevabında:
1939 senesi nisan makam ve mesken ücretlerile 

mayıs, haziran maaş ve makam ücretlerinin tem
muzda tediye edildiğinden ancak hususî idare 
bütçesinin darlığı sebebile öğretmen maaşlarının 
ötedenberi zarurî olarak vaktinde tediye edileme
diğinden ve vilâyetin malî durumunun sıkıntılı ̂ )ir 
vaziyette bulunması sebebile ilk okul öğretmenle
rinin ikinci teşrin, birinci kânun 1939 maaşlarile 
mesken ve makam ücretlerinin henüz tediye edile-
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] mediği, Çoruh valiliğinden işar kılındığından ve 

raaamafih bu maaşatın tesviyesine gayret edildi- 
! ğinden bahsedilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Hususî idare bütçesinin darlığı yüzünden bu 

vaziyetin tehaddüs ettiği ve ahiren bu paranın 
ödendiği anlaşılmakla encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2304 25 - X I -1940

Eeis 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Aydın 
A. Menderes

Balıkesir 
Feyzi Sözener

Bolu
Lûtfi Gören

Bursa 
M. F. Gerçeker

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

Niğde 
N, Erem

Samsun 
N. Fırat

Sivas Tokad
Akif öztekin Erdemgil M. Develi

Yan 
M. Boya
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1905 | Osman Dalkılıç. 
2ooT! İşbankası İstanbul 

\ şubesi depo memuru. 
2092  i  İstanbul.
2198 !

Arzuhal hulâsası

Tekaüd maaşmm ya
nsının kesildiğinden 
şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Elli lira ücretle Iş bankası İstanbul şubesi 
ambar memurluğunda müstahdem olduğundan 
tekaüd maaşının yarısının kesilmesinden şikâ
yet eden Osman Dalkılıcın arzuhali Yüksek Re
islikten encümenimize havale buyurulmakla key
fiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve alınan 
cevabda : 3656 sayılı kanunun 24 ncü madde
sinde memuriyet derece ve aylıkları kanunla 
tesbit edilmiş olan müesseselerden tahsisat ve
ya ücret alanların bu vaziyetleri devam ettikçe 
tekaüd maaşları tahsisatı fevkalâdeleri ilâve 
edilmeksizin verileceği yazılı bulunmasına ve 
1683 sayılı kanunun 70 nci maddesinde bu ka
biller hakkında tekaüd maaşlarının nısıf ola
rak tediyesini âmir bulunmakta olduğundan di
lek sahibinin şikâyetinin yerinde olmadığı bildi
rilmiştir.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edilen 
Muntazam borçlar umum müdürü Emin Ginkök 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilen müesseseler meyanında Iş bankasının da
hil olduğunu beyan ile Maliye vekâletinin tez
keresi mefadını izah eylemiştir.

Iş düşünüldü: Tatbik edilen muameleye müs- 
tedinin kani olmadığına göre hâdisenin bir da
va şeklinde kazaî mercie arzile bir hükme raptı 
zarurî olub encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2305 28 - XI -1940

Reis 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 

Müstenkifim 
M. Ulaş

Aydın 
Müstenkifim 
A. Menderes

Balıkesir 
F. Sözener

Bolu 
L. Gören

Çorum Gazianteb Hatay Samsun
N. Kayaalp M. Şahin A. Mursaloğlu N. Fırat

Sinob 
1. C. Aliş

Tokad 
M. Develi
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2034
2134

Arzuhal verenle
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l Ömer özdemir.
| Yozgad vilâyetine 
I bağlı Gökçekışla kö- 
| vü ahalisi namına.
I İhtiyar heyeti azası. 

Yozgad.

Memed Yücel.
Ceza evinde Keban 
kazasının Ağm nahi

yesinin Hozakpur kö
yünden Sezaioğlu. 
Elâzığ.

2004 | Bektaş.
2103 ! Karakaya köyü muh-

j tan.
' i Tokad.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının tecili.

Malûliyeti hakkında 
verilen hükmün na
zarı dikkate alınma
dığından şikâyet.

Yersarsmtısı dolayı- 
sile köylerinin başka 
mevkie nakli hakkm- 
daki vilâyet kararın
dan şikâyet.

Ziraat bankasına olan borçlarının tecilini is
teyen Gökçekışla köyü ahalisi namına Ömer öz- 
demirin istidası üzerine Ticaret vekâletinden, ve
rilen cevabda : İki senedenberi tecil edilmekte 
olan bu köye aid borçların bu yıl da tecilini mu- 
cib kanunî bir sebeb olmamakla beraber yine bir 
kolaylık olmak üzere hasad mevsimine ka
dar takibatın tehir edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü : Dilek hakkında tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2306 28 - X I - 1940

Akıl hastalığile malûl olduğundan ve bir ka
til hâdisesinden hakkında verilen hükümde bu 
cihetin nazara alınmamasından şikâyetle mahkûmi
yet kararının değiştirilmesini isteyen Memed 
Yücelin istidası hakkında Adliye vekâletinden 
alman cevabda :

Muhakemenin cereyanı esnasında ayni müda
faayı dermeyan eden müstedinin iddiasının hilâ- 
fı fen raporile sabit olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Duruşmada mahkemede der
meyan edilen ve varid görülmeyerek reddedilen 
bir müdafaanın Encümence de tedkikme imkân 
olmadığından Yüksek Meclisin 311 sayılı kara
rma tevfikan dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2307 28 - X I - 1940

Arzuhalde : Zelzele münasebetile köylerinin 
başka mevkie nakli hakkmdaki vilâyetin ittiha^ 
eylediği karardan şikâyet etmektedir..

Dahiliye vekâletinin cevabında : Erzincan gi
bi nakli kararlaştırılan şehirden başka büyük zel
zele münasebetile köy ve kasabalardan her hangi 
birisinin başka bir mahalle nakli yeni bir kanun 
mevzuu tahsisat işi olduğundan bu kabîl hare
ketlere müsaade olunmadığını havi 17-VII-1940 
tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararının vilâyetle
re tebliğ kılındığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü
Bahsedilen nakil işine Hükümetçe müsaade
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2030
2130

Ahmed Keyifli.
Alibev mahallesinden 
Bttvük harb malûlü. 
Çankırı.

1590
1664

M. İzzet Bakır. 
Camiikebir mahalle
sinde No. 2 evde. 
Taşköprü eski mali
ye veznedarı. 
İnebolu.

Memuriyetten çıka
rıldığından şikâyet.

edilmediğinden bu suretle yerine gelmiş olan di
lek hakkında yapılacak muamele kalmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2308 28 - XI -1940

Malûliyct maaşı bağ
lanması hakkında.

Malüliyet maaşının bağlanması için ilk müra
caat tarihinin 3107 sayılı kanunun neşrinden çok 
evvel olmasına rağmen terhis tarihlerinden itiba
ren beş sene zarfında müracaat edilmediği takdir
de malüliyet maaşının ilk müracaat tarihinden iti
baren bağlanması hakkmdaki mezkûr 3107 sayılı 
kanun hükmünün kendi hakkında tatbik edilmesin
den bahsile şikâyet eden ve maaşının terhis tarihin
den itibaren bağlanmasını isteyen müstedinin ar
zuhali üzerine Millî Müdafaa vekâletinden alman 
cevabda: Müstedi hakkında maaş tahsis muame
lesi 3107 sayılı kanunun neşrinden sonra netice
lenmiş ve terhis tarihinden itibaren beş sene 
zarfında müracaat etmemiş olduğundan terhis 
gününden maaşının tahsisine kanunen imkân ola
mamış ve 1933 senesinden evvel müracaatı mes- 
buk olmadığından müracaatını takib eden ay başı 
1 temmuz 1933 ten itibaren tahsis muamelesi ik
mal edilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Millî Müdafaa vekâletince tatbik edilen mu

ameleye müstedinin kani olmadığı surette kazaî 
mercie müracaat edebileceğinden Encümence ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2309 28 - XI -1940

Aciz ve kabiliyetsizlikten ve hilâfı hakikat be
yanname tanzimile harcırah almak maddelerin
den dolayı 2996 sayılı Maliye teşkilât kanunu mu
vakkatinin ikinci maddesine istinaden memuriyet
le alâkası kesilen müstedi M. îzzet Bakırın Devlet 
şûrasına açtığı davanın reddedildiğinden bahis 
ve şikâyetle kararın refini ve memuriyetine ia
desini istemekle icabı düşünüldü.

Hakkında tatbik edilen muameleye kanaat et- 
miyerek salâhiyettar Devlet şûrasına İdarî dava 
açan müstedinin davası reddedilmiş olduğuna gö-
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1665
Tcvfik Oktay.
Nafia müdürlüğü -şo
se ve köprüler fen 
memuru.
Bursa.

Maaşının 25 
çıkarılması.

liraya

779
812

İsmail Yarbozan ve 
ar.
Eyüblü köy muhtarı. 
Saimbeyli - Seyhan.

Köylerinin Yoguııo- 
luk mevkiine nakli.

re Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfikan 
encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2310 28 - X I -1940

Bahis ve izah edilen sebeblere binaen maaşı
nın 25 liraya çıkarılmasını istiyen müstedinin ar
zuhaline karşı Nafia vekâletinden verilen cevab- 
da:

Dileğin isafına imkân olmadığı ve müstedinin 
vekâlet aleyhine Devlet şûrasına dava ikame ey
lediği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Salâhiyetti kaza merciine müracaat eden müs

tedinin dileği hakkında encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2311 2 8 - X I -1940

Müstedilerin Yüksek Reisliğe takdim edilib 
encümenimize havale edilen arzuhallerinde : 
Susuz ve kurak bir mevkide kurulu olan köyle
rinde ziraat edilebilecek arazileri olmadığın
dan ve civarlarında suyu bol ve ziraate elverişli 
ve geniş araziyi ihtiva eden ve mütegayyib eş
hastan Hâzineye intikal etmiş bulunan Yogu- 
noluk mevkiine köylerinin naklini istemektedir
ler.

Sıhhat vekâletinin cevabında:

Yogunoluk mevkiinin dört taraftan Devlet or- 
manlarile çevrili olmasına mebni burada köy 
kurulmasının Orman kanunu hükümlerine mu
gayir olacağı hakkında Ziraat vekâletinin tez
keresinden sonra müstedilerin haklı dilekleri
nin başka bir mahalde isafı hakkında Seyhan 
valiliğine emir verildiği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Haksız ve kanunsuz bir mua
meleden şikâyeti tazammun etmeyen ve bir te
menni ve dileği ihtiva eyleyen ve isafı kabule 
şayan görülen arzuhal hakkında Sıhhat vekâle-
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tince vilâyete emir verilmiş olduğunun müste- 
dilere bildirilmesine karar verildi. .

Karar No. Karar tarihi

2312 28 - XI -1940

Reis 
Balıkesir 

H. •Karan

M. M. 
Ordu 

il .  -Şadlan

■Kâtib
Samsun
M.Ulâş

Aydın 
A. Menderes

Balıkesir 
Feyzi Sözener

Bolu 
Lııtfi Gören

Çorum 
‘N. Kayaalp

Gazianteb 
. '< Mj -Şahin

Hatay
iA,iMurvaloğlu

Samsun 
N. Fırat

Siııob 
/. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi
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I Memed Cebeci, 
j  Zencirli Ülya mahal-
I ler/:ıde Cvebr*«»îoğulla- 

rmdan Memedöğlu. 
Zile.

581
713

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Zile istasyonunda 
Devlet demiryolları 
idaresi tarafından 
noksan bedelle istim
lâk edilen arazisi 
hakkında.

Bürhanettin Mutlu- 
soy.
Karanfil sokak No.
22 evde.
Sarayburnu No. 4 
ambarda gümrük am
bar memuru.
Pendik - İstanbul.

Mesai ücretlerinin 
bir kısmının veril
mediğinden sikâvet.

Zile demiryolu istasyonunda tasarrufu altın
da bulunan ve Devlet Demiryolları idaresi tara
fından noksan bedelle istimlâk edilen tarlasının 
hakikî bedelinin ödenmesini isteyen müstedi Me
med Cebecioğlunun arzuhali üzerine Nafia ve
kâletinden alman cevabda : 929 sayılı Devlet de
miryolları istimlâk kanununa uygun olarak is
timlâk edilen tarlanın vergi kuyudatı yangın se- 
bebile vaktile ziyaa uğradığından 1340 senesi ver
gisine tadilât komisyonunca 75 lira kıymet tak
dir edümiş ve müstediye tebligat yapılmış ve bir 
ay zarfında takrir vermeğe gelmediğinden bah
sedilen bedel bankaya yatırılarak tapuda tescil 
muamelesi yapılmış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : İstimlâk muameleleri sebebile 
mutazarrırların, salâhiyetli İdarî ve kazaî mer
cilere baş vurmaları kanun iktizasından olmakla 
dilek hakkında encümence yapılacak muameel ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2313 2 - X II - 1940

Mesai ücretlerinin bir kısmının kanun hilâ
fına verilmemesi bir ambardan diğerine nakledil
mek suretile sık sık yerinin değiştirilmesi 13 se- 
nedenberi terfi görmemesi sebeblerinden dolayı 
şikâyet eden Bürhan Mutlusoyun arzuhali Yük
sek Reislikten Encümenimize havale buyurul- 
muştur.

Şikâyetname üzerine Gnümrük ve İnhisarlar 
vekâletinin cevabında : Yanlış olarak tanzim 
edilen bordroların tashihinden sonra mesai za
manı haricinde sebkeden hizmetlerine aid istih
kaklarının ödenmiş olduğu ve İstanbul Gümrük 
teşkilâtına dahil olan memuriyetlerin hususiyet
leri sebebile memurlar arasında münavebe yapıl
dığı ve terfia müstahak olan müstedinin, müsa- 
id bir yer açıldığından vaziyetin tedkik edileceği 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Vekâletin cevablarmâ kanaat 
edilmediği surette İdarî kaza yoluna müracaat 
edilebileceğinden Encümence yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2314 2 - XII - 1940
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Kemal Könü.
Taksim kâtib Musta- 

J fa Çelebi mahallesi 
| Abdullah sokak No. 

1
i Zafer apartmanı ü- 
I <‘üneü dairede eski 

emniyet âmiri.
! İstanbul.

Tekaüd hakkının ta
nınmadığından.. şikâ
yet.

Bahriye kâtibi iken hürriyet ve itilâf fırkası 
tarafından 1913 tarihinde tekaüde sevkedildiğin- 
den fakat tekaüd maaşı almadan 1914 de polis 
hizmetine girdiğinden 17 sene hizmetten sonra ta
yin edildiği Bilecik emniyet âmirliğine gitmedi
ğinden müstafi addolunduğundan ve bunun üze
rine 1683 numaralı kanunun 7 nci maddesine tev
fikan tekrar tekaüdlüğe ircamı istediğinden ve 
fakat talebi isaf kılınmadığmdan ve Devlet şûra
sına açtığı dava da yanlış bir telâkki ile reddedil
diğinden ve poliste 19, bahriye kitabetinde 7 se
ne ki ceman 26 senelik hizmeti mesbuk olduğuna 
göre sarih tekaüd hakkının tanınması icab eder
ken haksızlığa maruz kaldığından şikâyet eden 
Kemal Gönünün arzuhali Yüksek Reislikten en
cümenimize havale buyurulmuştur. Dilek hakkın
da Dahiliye vekâletinin verdiği cevabta: Kemal 
Gönünün polislikte filen 17 sene ve ondan evvel 

I bahriye kâtibliğinde altı küsur sene hizmeti mes- 
j buk olub 1329 da yapılan tasfiyede 103 kuruş
I maaşla ve altı senede tediye edilmek üzere müd

detle muakayyed olarak tekaüde sevkedildiğinden 
ve bu tekaüd muamelesi yetimlerine sirayet eden 
diğer tekaüd muamelelerine benzemediğinden ve 
bilfiil 25 sene hizmet ifa etmediğinden tekaüde 
şevki hakkındaki talebi kabul edilmediğinden bah
sedilmektedir.

Evrak arasındaki Devlet şûrası kararında ise: 
Polisler için tekaüde kâfi bulunan 22 senelik filî 
hizmet sadece bu meslekte geçecek müddete aid 
olduğundan ve başka bir memuriyette geçen hiz-, 
metler polis hizmetine mahsub edilemiyeceğinden 
ve şu suretle polislikteki 17 senelik hizmetinin bah- 
riyede geçen hizmete vasledilmek suretile tekaü
dünün icrasına imkân olmadığından davanın red
dine karar verildiğinden bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Müstedinin arzuhalinde Devlet memuriyetin

de sebkeden hizmet müddetlerinin 19 senesi polis
te ve 7 senesi bahriye kitabetinde geçmek üzere
26 seneden ibaret olduğu gösterilmekte ise de ge
rek Devlet şûrası ilâmında ve gerek Dahiliye ve
kâletinin cevabında bu hizmetlerin 17 senesi polis
te ve altı senesi bahriye kitabetinde olmak üzere
23 seneden ibaret bulunduğu ve şu itibarla 25 se
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Câvid Kahraman. 
KumoğlU.
Pınarbaşı köyünden. 
Mudurnu.

Haksız yere kendisi
ne suç isnad edildi
ğinden şikâyet.

531 j  Halil "Savatlı ve ar. 
557 :̂ Köprü gözü köyüri-

I den çiftçiler namına. 
Adarla.

Bankaya olan borç
lan hakkında.

nenin ikmal edilmemiş olduğu anlaşıldığından ve 
müstedinin diğer iddiaları ve buna mukabil seb- 
keden müdafaalar Devlet şûrasınca tedkik edile
rek karara bağlandığı görüldüğünden Yüksek 
Meclisin 803 sayılı kararma binaen dilek hakkın
da encümence karar ittihazına imkân bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2315 2 - X II -1940

Haksız yere kendisine suç isnad edilerek 
mahkemeye sevkedildiğinden ve jandarmalar ta
rafından oğullarına tazyik ve işkence yapıldı
ğından ve hakikate muhalif hazırlanan evrak- 

) larm muhtara mühürlettirildiğinden bahsile jan
darma karakol kumandanı ve müddeiumumi 
vekili hakkında kanunî takibat yapılmasını is
teyen Cavid Kahramanın arzuhali üzerine key
fiyet Adliye vekâletinden soruldu. Bir şahsı 
kurşunla yaralayan ve bu sebeble bir seneye 
mahkûm edilen müstedinin hapis cezasının infa
zı için aranırken dokuz yaşında bir oğlunun 
jandarma tarafından dövüldüğü ve bu sebeble 
mütecasir hakkında amme davasının açılmış ol
duğu ve müstedi aleyhinde de açılan dava için 
gönderilen davetiyenin hali firarda olması se
bebile tebliğ edilemediği Adliye vekâletinden 
bildirilmiştir, 

îş düşünüldü:
Şikâyet edilen hususlar hakkında mahkeme

lerde davalar derdesti rüyet bulunduğuna bina
en encümence tayini muameleye imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2316 2 - XII -1940

2814 numaralı kanunun meriyetinden biraz 
evvel bankaya olan borçlarının yüzde yirmi 
faizle ve bir sene müddetle teciline dair vermiş 
oldukları muvafakat vesikalarına rağmen mez
kûr kanundan elyevm istifade edemediklerin
deki şikâyet eden müstedinin’ arzuhaline Tica
ret vekâletinden verilen cevabda:'

(Müstedinin hesabına, mevzuat dahilinde di-
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1301 ; Fahriye Ararat.
1361 Şükrü mahallesinde 

No. 8 merhum Nazi- 
miyö kaymakamı,

i Nesih Ararat eşi*
i Konya.

Kocasından kendisine 
ve1 çocuklarına maaş 
tahsisi.

220 i Naciye Seyider.
280 I Yukarıpazar Sırrı 

j Paşa caddesi dere so-
I kak No. 27 
! îzmit.

Terfih edilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ğer borçlulara olduğu gibi) faiz ve komüsyon 
tahakkuk ettirilmiş olduğu ve ahiren bu borca 
aid hesablarda 2814 sayılı Taksitlendirme kanu
nunun ikinci maddesine tevfikan taksitlendiril- 
miş bulunduğu ve yeni taksitlendirilme senedinin 
borçlular tarafından kabul ve imza edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dileğin yerine getirildiğine 
dair vekâletin verdiği cevaba nazaran tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2317 2 - XII -1940

Elâzığdan dönerken Mazgirdde vazife başında 
vefat eden kocasından kendine ve çocuklarına 695 
sayılı kanuna tevfikan maaş tahsisi icab ederken 
bu hakkının tanınmamasından şikâyet eden Fah- 
riyenin istidası Divanı muhasebat reisliğine hava
le edilmişti.

Alınan cevabda : 1683 sayılı kanunun 49 ncu 
maddesine göre, tahsis edilmiş olan yetim maaşı
nın 45 nci maddeye göre tadili talebile müstedi
nin vaki müracaati Divan umumî heyetince red
dedilmiş ve kararı havi cedvel Büyük Millet Mec
lisine, arzolunarak 1169 sayılı kararla tasvib 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin dileği hakkında 
yapılan muamele Millet Meclisinden tasdik edil
mek suretile katiyet kesbetmiş olduğundan yapı
lacak muamele odmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2318 2 - X II -1940

Kocasının vazife başında bir infilâk neticesi 
öldüğünden ve amele temini istikbal sandığından 
kendine ve çocuklarına maaş bağlanmış ise de 
bu maaşlarının kesilmiş olduğundan bahsilç ter
fihlerini isteyen Naciye Seyiderin arzuhali Encü
menimize havale buyurulmuş ve keyfiyet Millî 
Müdafaa vekâletinden sorulmuştu.

Alınan cevabda : Müstediye mülga deniz te
mini istikbal sandığından tekaüd maaşı tahsis 
edilmiş bilâhare bu sandık lâğvedilmiş ve müte- 
kaidlere üç senelik maaşlarının tutarı verilmek 
suretile tasfiyeleri için deniz bütçesine konulan
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1512
1579

Şevket Başt 
Karayaka 
müdürü. 
Erbaa.

ürkoğlu. Hukuk fakültesinden 
nahiyesi j mezun ' olmadan ev

vel sebkeden hizme- 
! tinin staj müddetine 

sayılması.

tahsisattan gerek miistediye ve gerek diğer mü- 
tekaidlere bir buçuk senelik istihkakları öden
miş ve bakiye istihkakları da ödenmek üzere bu
lunmuş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü :
Cereyanı hale göre kanun dairesinde istihkak

ları ödenen ve ödenmek üzere bulunan müstedi
nin dileği hakkında Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. * Karar tarihi

2319 2 - XII -1940

1938 yılında Ankara Hukuk fakültesinden 
mezun olmadan evvel 21 buçuk ay nahiye mü
dürlüğünde sebkeden hizmetinin staj müddetine 
mahsub edilmesi ve bu hususta emsali hakkında 
verilmiş olan kararın kendi hakkında da verilme
si lüzumundan bâhis olan arzuhal Yüksek Reislik
ten encümenimize havale buyurulmakla keyfi
yet Dahiliye vekâletinden soruldu.

Alman cevabda :
Müstedinin nahiye müdürlüğünde sebkeden 

hizmeti üç seneyi bulmuş ise de 1700 sayılı Da
hiliye memurları kanununun 3 ncü maddesini de
ğiştiren 2766 sayılı kanunun birinci maddesinde: 
stajın mektebden mezun olduktan sonra kabul 
edilmiş olduğu ve binaenaleyh, müstedinin dileği
nin isafına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Vekâletin tatbik ettiği muameleye kani olma

dığı surette müstedinin Devlet şûrasına müraca
at etmesi icab ettiğinden Encümence yapılacak 
muameel olmadığına karar verildi. •

Karar No. Karar tarihi

2320 2 - XII - 1940

Ar. E. Reisi 
Balıkesir 

H. Karan

Bursa
M. Fehmi Gerçeker

Samsun 
N. Fırat

M. M. 
Ordu

H. Şarlan

Çorum
N. Kayaalp

Kâtib
Samsun Aydın
M. Ulaş Adnan Menderes

Gazianteb
M. Şahin

Tokad 
M. Develi

Hatay
A. Mursaloğlu

Balıkesir
Feyzi Sözener

Kocaeli 
î. Tölun

Bolu
Lûtfi Gören

Niğde 
N. Erem
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1554
*1625

Sabri Yılmaz.
Aşağı çarşıda hancı 
Ciğeroğlu Kadir Ak- 
vürek hanında Ha- 
sanoğlu.

Fevzi lvacalav.
Şehir otelinde B. M. 
Meclisi inşaat müte
ahhidi.
Nuri Demirağ şeriki 
ve vekili.
Denizli.

H. Memed Fehmi 
Güven.
Erzurum - Kars de
miryolları eski kâti
bi.
Kağızman.

Vatandaşlığa alınma
sı.

Sabri Yılmaz tarafından verilen arzuhalde: 
| 80 »ene evvel İrandan gelen babasının Çorum- 
I da evlenib yerleştiğinden ve kendisi yetim oldu- 
i ğundan nüfusa geçirilmediğinden ve halen ec- 
I nebi muamelesine tâbi tutulduğundan bahsile 
< tabiiyete alınmasını istemektedir, 
t Dahiliye vekâletinin cevabında : Senelerden 
I beri yurdumuzda oturduğunu isbat edecek vesi- 
î kalar gösteremediği surette dileği hakkında bir 

muamele yapılamıyacağı bildirilmektedir.
İş düşünüldü:

I Vatandaş olmadığı için müstedinin dileği 
j  halikında encümende tedkikat yapılmasına im- 
t kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2321 5 - XII -1940

müsaade edilmedi
ğinden şikâyet.

Tapulu arazilerinden -j Tapulu arazilerinden taş çıkarmasına mü- 
taş çıkarılmayaya j saade edilmediğinden ve haksız yere yolsuz mu

ameleler yapıldığından şikâyet eden Fevzi Ka- 
calaym istidası Dahiliye vekâletine havale edil
mişti.

Vekâlet tarafından verilen cevabda : Müs- 
tedi taş çıkartmak için müsaade almadığından ve 
adamlarının ruhsatname ile taş çıkartanların 
ocaklarına fuzulen müdahale etmeleri sebebile 
2311 sayılı kanuna tevfikan menedildiğinden 
ve bilâhare yine kendi adamlarından birinin 
vaki müracaati üzerine ruhsatname verilmiş ol
duğundan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Ruhsatname istihsali suretile 
taş çıkarmak ve resim vermek kanun iktizasın
dan olmakla yapılan muamelelere kanaat edil
mediği surette kazaî mercilere müracaat edile
bileceğinden encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2322 5 - XII -1940

Tekaüd maaşının az 
tahsis edildiği ve 
mebdei tahsisde hata 
yapıllığı h.

Verilen arzuhalde:
Hizmet müddetlerine ve aldığı maaşlara naza

ran tekaüdiyesinin 40 lirayı mütecaviz bir meb
lâğ olması iktiza ederken Nafia vekâletince 22 li
ra ile tekaüd edildiğinden mebdei tekaüdünün 1 
haziran 1932 olması iktiza ederken kanunî müey-
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yideler nazara alınmaksızın 1 teşrinievvel 1936 
da yapıldığını, Kağızmandan Erzuruma kadar 
harcırahının verilmediğinden şikâyetle bunların 
düzeltilmesini ve haklarının verilmesini istemek
tedir.

Nafia vekâletinin cevabında, müstedinin me
muriyet hizmetlerinin cereyanı tafsil ve izah edil
dikten sonra 1683 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 
beşinci fıkrası mucibi tekaüdlüğünün tasdikim ta- 
kib eden 1 - X -1936 tarihinden itibaren maaş tah
sis edildiğini ve Divanca da muamelesinin tasdik 

i olunduğu ve 1926 senesindeki maaşlı hizmetinden 
dolayı 1936 senesinde Nafia vekâletince tekaüdlü- 
ğü icra edilmiş bir memura harcırah verilmesine 
imkân olmadığı ve ne maaş mebdeinde ve ne de 
mikdarında bir yanlışlık bulunmadığı bildirilmek
tedir.

îcabı düşünüldü:
; Encümence müttehaz 23 - VII - 1940 tarih ve 
i  2249 sayılı kararı değiştirecek bir sebeb görüle- 
i mediğinden bu arzuhalinin dosyasında hıfzına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2323 5 - X I I -1940

Reis M. M. Kâtib
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Gazianteb

JI. Karan II. Şarlan M. Ulaş ' Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. Şahin

Niğde 
N. Erem

Samsun Sivas Van
N. Fırat Akif öz. Erdemgil M. Boya
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Galib Ulaş. 
Jandarma genel ko
mutanlığı kurmay 
başkanı kurmay al
bay.
Ankara.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Nasbinin tashihi ve 
maaş farklarının ve
rilmesi.

Galib Ulaş tarafından Yüksek Reisliğe veri- 
lib Encümenimize havale buyurulan arzuhalde : 
1926 da Harb akademisini ikmal ettiğinden 863 
sayılı kanunun 16 ncı maddesinin A fıkrası mu
cibince verilen bir sene tahsil kıdemile yüzbaşı
lık nasbi 28 temmuz 1333 tarihine tashih edilmiş 
ise de o maddenin (B) fıkrası mucibince veril
mesi iktiza eden iki sene kıdemin kanuna uygun 
olarak verilmemesinden dolayı binbaşılıktan iti
baren muhtelif rütbelere nasıblarının yanlış ya-, 
pilmiş olduğundan ve bunun tashihi için müra
caatta bulunduğu Askerî temyiz mahkemesinde 
davası tedkik edilirken; yüzbaşılık durumu ayni 
olan ve ayni haksızlıktan dolayı Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmiş bulunan kurmay al
bay Şükrü Kanatlı hakkında Arzuhal encüme
ninden ittihaz olunan 8 - IV - 1938 tarih ve 1430 
sayılı kararla mumaileyh hakkmdaki haksızlık 
düzelmiş olmakla beraber Millî Müdafaa vekâle
tince bu karara istinaden gerek kendisinin ve ge
rek ayni durumda olan diğer altı arkadaşının 
muhtelif rütbelerdeki nasıblarının Şükrü Kanat
lıya imtisalen tashih edilmiş bulunduğundan ve 
ancak vaki tashih üzerine 219 sayılı Meclis kara
rma tevfikan maaş farklarını istemiş ise de tashi
hi mucib kanunî sebebin, 197 sayılı tefsir ka
ran olduğu ileri sürülerek bu hakkının tesviyesi 
cihetine gidilmediğinden ve binaenaleyh Şükrü 
Kanatlıya maaş farkları verilmesine rağmen ken
disine bu hakkının verilmemesi, İdarî dava ika
mesine kendisini mecbur ettiğinden ve neticede 
Askerî temyiz mahkemesinden istihsal eylediği bir 
hükümle : nasıb tashihi meselesi 197 sayılı tefsi
rin şümulü haricinde görülerek maaş farkları
nın ödenmesine karar verilmiş bulunduğundan ve 
vaziyet bu şekilde katî ilâma bağlanmasına rağmen 
maaş farkları verilmemek için Millî Müdafaa ve
kâletince tcra Vekilleri Heyetinden alınan ikinci 
bir kararla nasıb tarihleri tekrar geriye ve eski 
hale alınmakla haksızlık iade edildiğinden ve bu
nun üzerine tekrar Askerî temyiz mahkemesine 
müracaat mecburiyeti hâsıl olmuş ise de bütün 
hukukî prensiblere muhalif olarak bu seferki mah
keme kararının aleyhine neticelenmiş olduğun
dan bahsile lehinde verilen 19 - VI - 1939 tarihli
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

.

birinci kararın vekâletçe infaz edilmemesi sebe
bile Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü madde
sine tevfikan vaki haksızlığın izalesi istenmekte
dir.

Müstedinin ikinci bir arzuhalinde : Askerî 
Temyiz mahkemesinin 19 - VI - 1939 tarihli 
mevzubahs kararında 197 sayılı tefsirin şümulü

j haricinde yapılan nasıb tashihinin Şükrü kanat-
I iı hakkmdaki Arzuhal encümeninin 8-IV-1938
1 tarih ve 1430 sayılı kararına istinaden ve ka

rarname istihsali suretile yapılmış olması sebe
bile maaş farklarının verilmesi lüzumu tasrih kı
lınmış olmasına rağmen Millî Müdafa vekâletin- 

! ce nasıb tashihi işinin 197 sayılı tefsire tevfikan 
ı yapıldığı noktasında ısrar edilmekte ise de ilk 
| kararnameyi müteakib kendilerine Zat işlerinden 
j tebliğ edilen 4 - VIII - 1938 tarihli emirnamede 

tashih meselesinin Arzuhal encümeninin 1430 
sayı ve 8 - IV - 1938 tarihli kararına istinaden 
yapıldığı itiraf edildiğinden ve Şükrü Kanatlı 
hakkındaki kararın kendisine ve arkadaşlarına 
teşmilini halen caiz görmeyen Millî Müdafaa ve
kâleti, bidayette mumaileyh hakkmdaki kararı 
kendi ve altı arkadaşı hakkında esas tutarak na- 
sıblarmı düzeltmemiş olsaydı, kendilerinin de 
esasen müracaat etmiş oldukları mercilerden ayni 
kararları zamanında lehlerinde istihsal edebilecek
leri muhakkak iken buna lüzum ve sebeb bırak
mayan vekâletin bilâhare bahsedilen kararın yal
nız Şükrü Kanatlıya aidiyetinden bahsile kendisi 

! hakkmdaki tatbikatından rücu etmesinin made- 
lete uygun olmayacağından bahsile Arzuhal en- 

i  cümeninin 1430 sayılı kararında yazılı olduğu 
| gibi nasıb tarihlerinin de düzeltilmesini ve maaş
I farklarının verilmesini istemektedir, 
i  Müstedinin arzuhaline ekli vesaikten : 386 

esas 107 karar numaralı ve 11 - IV - 1939 tarihli 
Askerî temyiz mahkemesinin ilk ilâmında : Ga- 
lib Ulaşın nasıb düzeltilmesinden ötürü maaş 
farklarının verilmesi hakkmdaki davasının reddi
ne karar verilmiş olduğu görülmektedir.

Bu ilâm üzerine tashihi karar talebinde bulu
nan mumaileyhin hakkında ayni mahkemeden 
verilen 19 - VI - 1939 tarihli tashihi karar ilâ
mında : 197 sayılı tefsir haricinde olarak yapıl-
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mış olduğu anlaşılan nasıb düzeltmelerinden do- 
layı davacı Galib Ulaşın maaş farklarının tesvi- 

j yesi 219 sayılı kararın hükümleri iktizasından ol- 
| duğundan davanın kabulüne ve yapılan tashi- 
! hattan doğan maaş farklarının verilmesi lüzumu- 
ı na karar verildiği anlaşılmıştır.

Esasen düzeltilmiş olan nasıb tarihlerinin bu ka- 
| rardan sonra ikinci bir kararname ile eski hali- 
| ne getiren Millî Müdafaa vekâleti aleyhine Galib 

Ulaş tarafından açılan diğer bir davada: bir ka
rarname ile düzelen nasıblarınm tekrar eski ha
le getirilmesi ve mahkeme ilâmına rağmen 
maaş farklarının verilmemesinin caiz olamayaca
ğından bahsile yapılan haksızlığın tashihi ta- 
leb ve dava edilmiş ise de; nasıb tarihlerinin 
eski hale getirilmesine vekâletin salâhiyeti oldu
ğundan ve bu nasıb tashihi işinin 197 sayılı tef
sir hükmünün dışarısında kalmasile kanunî 
mesnedi de bulunmadığından gerek bu tefsire 
ve gerek 863 sayılı Terfi kanununa muhalif 
olan bu davanın reddine dair Askerî temyiz 
mahkemesinden 942 sayılı ve 5 - XII - 1939 tarih
li üçüncü bir ilâmın sadır olduğu görülmüştür.

Bahsedilen 4 - VIII -1938 tarihli Zat işleri 
müdürlüğünün emrinde de : Müstedinin duru
munun, 8 - IV -1938 traih ve 1430 sayılı Ar
zuhal encümeninin kararına uygun görülerek 
nasıb tarihlerinin düzeltildiği yazılı bulunmak
tadır.

Hâdise hakkında Millî Müdafaa vekâletin
den alınan son cevabda ise : Galib Ulaşın albay
lık nasbinin 30 - VIII - 1934 de düzeltilmiş ise de 
maaş farklarının 197 sayılı bu tefsirin sarih 
hükümlerine binaen verilemediği ve ancak bilâ
hare bu tefsir hükmü haricinde görülen işbu 
nasıb tashihi muamelesinin kanunî mesnedi kal
madığından mahkemeden eski hale getirilme ka
rarı istendiği ve mahkeme ilamında da bu işle
rin vekâletin cümlei vezaifinden olduğuna ka
rar verilmiş olduğu ve Şükrü Kanatlı hakkm- 
daki Meclis kararının emsaline teşmiline cevaz 
görülmediğinden nasıb tashihi işinin eski hale 
getirilmiş olduğu ve bu iş hakkında iadei muha
keme yolile Askerî temyiz mahkemesinde tedki- 
kat yapılmakta olduğu bildirilmektedir.
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Hâdise hakkında mütaleatı alınan Adliye 
encümeninin mazbatasında da : Mevcud ilâmla
rın hükümlerinin umumî esaslar dairesinde in
faz olunmasının tabiî olduğundan ve ancak me
selede İdarî bir vaziyet varsa ilâm hükümle- 
rile tearuz etmemek şartile bu noktanın düşü
nülmesi icab edeceğinden bahsedilmektedir.

ladei muhakeme hakkında sadır olduğu an
laşılan 1940 sayılı ve 21 - XI -1940 tarihli As
kerî temyiz mahkemesi ilâmında : Kaziyei muh
keme halini alan ve infazı zarurî bulunan ilâ
ma mütenakız karar ittihazına cevaz olmadığın
dan ve davacının yerinde bulunan iadei muha
keme talebinin kabulile 19 - VI -1939 tarihli ilâ
ma mütebayin olan 5 - X II -1939 tarihli ilâ
mın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır.

icabı düşünüldü : Nasıblarının tashihi lü
zumu hakkında kanunî mercilere müracaat et
miş olduğu anlaşılan Albay Galib Ulaş ve arka
daşlarının dilekleri kanunî mercilerde tedkik 
edilmekte iken ayrı olarak Arzuhal encümenin
de Şükrü Kanatlı hakkında yapılmakta olan 
tedkikatta mumaileyhin dileği dairesinde nasıb- 
larmın tashihi lüzumuna dair encümenden 
8 - IV -1939 tarihinde sadır olan ve hükmü 
Millî Müdafaa vekâletince infaz edilen 1430 
sayılı kararın ayni durumda olan Galib ve arka
daşlarına da teşmilen tatbik edildiği ve bir ka
rarname istihsali suretile nasıb tarihlerinin tas
hih olunduğu vekâletin bir tezkeresi müfadmdan 
anlaşılmaktadır.

Bu tashih münasebetile maaş farklarını vekâ
letten isteyen ve fakat alamayan Galib Ulaşın 

Askerî temyiz mahkemesinden istihsal eylediği 19 - 
VI - 1939 tarihli ilâm hükmünü yerine getirme
mek için Millî Müdafaa vekâletince ileri sürülen 
sebebler, esasen mahkeme ilâmile halledilmişi ve 
binaenaleyh 197 sayılı tefsir hükmünün makable 
şamil olamıyacağı noktasına matuf mahkeme ilâ
mındaki mucib sebebler katileşmiş ve yapılan 
tashihatm Arzuhal encümeninin kararma istina
den yapılmış olduğu daha evvel vekâletçe kabul 
edilmiş iken gayrikanunî sebebler dermeyanı 
ve İdarî salâhiyete istinad iddiasile tashih edil-
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1856
1947

Memed Sayın. 
Köprülü mahallesin
de eski evkaf piyade 

tahsildarı.
Aydm.

Tekaüdlüğünün
pılması.

ya-

26
1915

Halil Toprak. 
Eski dava vekili. 
Elbistan.

miş olan bu nasıblarm ikinci bir kararla eski hale 
irca muamelesinin kanunî bir hareket olamıya- 
cağı kanaati encümende hâsıl olmuştur.

Binaenaleyh her ne kadar 5 - XII - 1939 ta
rihli Askerî temyiz mahkemesi ilâmında: ikinci 
kararname ile nasıb tarihlerinin eski hale irca 
muamelesinin sıhhati; kabul edilmekte ise de bu 
ilâm hükmünün, son 21 - XI - 1940 tarihli iadei 
muhakeme ilâmile bertaraf edilmiş olmasına meb- 
ni birinci kararname dairesinde nasıb tarihleri
nin düzeltilmesi iktiza eden bu subaylardan Oalib 
Ulaşın nasıb tashihi münasebetile tahakkuk etti
rilecek maaş farklarının da 19 - VI - 1939 tarihli 
ilâm dairesinde tesviyesi lâzım geleceğinin ve bu
na muhalif vekâletçe tatbik edilen muamelenin 
kanunî olmadığının ve müstedinin şikâyetinin 
yerinde bulunduğunun Millî Müdafaa vekâletine 
tebliğine ve müstedive de anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2324 11 - X II -1940

Verilen arzuhalde: 26 sene hizmeti mesbuk ol
masına rağmen tekaüd edilmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Vakıflar U. müdürlüğünden alınan cevabta: 
sicilline nazaran 20 sene üç ay yedi gün olan müs
tedinin 24 - X I -1937 de vaki müracaatında henüz 
65 yaşını ikmal etmediği için hakkında muamele 
yapılamamış ve nüfus kaydi 1289 olduğuna göre 
13 - VII - 1938 de 65 yaşını ikmal ile müracaati 
halinde muamelesinin ikmal edileceği bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü:
Verilen cevabın müstediye anlatılmasına ve 

encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2325 11- X I I -1940

Dava vekâleti ruh- Halil Toprak tarafından verilib Yüksek Reis- 
satnamesi verilmedi- ; likten encümenimize havale buyurulan arzuhalde: 
ğinden şikâyet. j  Yirmi senedenberi dava vekâleti yaptığından ve

i fakat vaktile müracaatına rağmen dava vekâleti
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İbrahim Sabah.
Söğüt çayırı köyün
de Tercan muhacim 
Wrind©n Eyüboğlu. 
Susığırlık - Balıkesir.

Kendisine emlâk ve 
arazi ve alât ve iaşe 
bedeli verilmesi ve
ya memleketine ia
desi.

Yakub Gül tekin. 
Cümhuriyet mahal
lesi çöpçü sokak No.
10 evde emekli öğret
men.
Trabzon.

Düyuna kalmış olan 
makam maaşlarının 
verilmesi.

ruhsatnamesi verilmediğinden bahsile eski müra- 
caati nazara alınarak ruhsatname verilmesi isten
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında: 3499 sayılı ka
nunun meriyete girmesinden evvel alınmamış ol
duğu kabul edilen ruhsatnamenin 14 - VII - 1938 
tarihinde neşredilen kanunun muvakkat üçüncü 
maddesinde; bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
verilmiyeceği tasrih kılınmasına binaen eski mü
racaat üzerine bu defa ruhsatname verilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

İş' düşünüldü:
Dileğin mahiyetine ve vekâletin verdiği cevaba 

göre encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2326 11 - X II -1940

Tercandan Susığırlık kazasına nakledildiğinden 
ve çalışacak iş bulamadığından ve başka mahalle 
nakline müsaade edilmediğinden bahsile şikâyet 
eden ve kendisine emlâk ve arazi alât Ve iaşe be
deli verilmesini veya memleketine iadesini iste
yen İbrahim Sabahın arzuhali Sıhhat vekâletine 
havale edilerek alınan cevabda :

İcra Vekilleri Heyeti kararile nakledilen 
müstediye 71 dekar arazi ile alât ve hayvanat 
ve yemlik ve tohumluk verildiği bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü :
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2327 11 - X II -1940

Düyuna kalmış olan makam maaşlarının ve
rilmemesinden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
üzerine Maarif vekâletinden alîınan cevabda :

Müstedinin Devlet şûrasında vilâyet aleyhi
ne açtığı davanın sonu beklenmekte olduğundan 
bahsedilmektedir.

İş düşünüldü :
Hâdise kazaî mercide tedkik edildiğine gö

re Encümence yapılacak muamele olmadığına 
•ıpiıaaA jbjbİ[ Karar No. Karar tarihi

2328 11 - X II -1940
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Çifte merdiven ma
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Kendine ve çocukla
rına ikramiye ve ma 
aş verilmesi.

Eşref Çalıkoğlu. 
Karagül mahallesin
de 80 No. lu evde. 
Eski Siird inhisar 
memuru.
Siird.

Haksız yere mahkûm 
edildiğinden şikâyet.

Faik.
Kadıköy mühüıdaı 
No. 40 evde. 
İstanbul.

Tarholunan kazanç 
vergisi hakkında.

Karakol kumandanı iken hastalanıp ölen ko
casından kendine ve çocuklarına ikramiye ve 
maaş verilmemesinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin kocasının 1683 sayılı kanunun 

19 ncu maddesine tevfikan tekaüd hakkını ikti- 
sab etmemiş olduğu ve binaenaleyh dileğin isa
fının mümkün olamadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Bir dava mevzuu olan dilek hakkında En

cümence tedkikat icrasile karar itasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2329 11 - X II -1940

Müstedinin Encümenimize havale buyurulan 
arzuhalinde: İnhisar memuru iken halktan tahsil 
ettiği paraları zimmetine geçirmek maddesinden 
dolayı haksız yere mahkûm olmuş ise de mağdu
riyetten kurtarılmasını işemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevabda:
Müstedinin Türk ceza kanununun 202 nci 

maddesine tevfikan bir sene hapsine ve memu
riyetten mahrumiyetine dair verilen kararın ka
tiyet kesbettiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Mahkemece halledilen hâdise hakkında Yük

sek Meclisin 311 sayılı kararma tevfikan yapıla
cak m'uamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2330 11 - X II -1940

1D33 yılmda Meriç kazası merkezinde inşa 
ettiği mekteb binasından ötürü tarholunan ka
zanç vergisini Edirne vilâyetine ödediği halJe 
ceza ile birlikte Meriç Malmüdürlüğünden ikinci 
defa tahsil edildiğinden ve bu haksızlık üzerine 
müracaat ettiği Devlet Şûrasından lehine aldığı 
kararı da infaz ettirmediğinden şikâyet eden müs
tedi Faikın istidasına karşı Maliye vekâletinin 
verdiği cevabta :

Müstedinin fuzulen alınan mebaliğin vekiline 
iade edildiği bildirilmektedir; 

îş  düşünüldü :
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1

.
;

Şikâyetinde haklı olan müstedinin dileği ye
rine getirilmiş olmakla yapılacak muamele olma
dığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2331 11 -X II -1940

1414
*Î48Ö

Osman Bekdemir. 
Cezaevi mevkuf ve 
mahkûmları namına. 
Tokad.

'

Zelzele devam eder
ken çatlak duvarlı 
hapishanede oturttu- 
rulduklarmdan şikâ
yet.

...

Zelzelenin devam etmekte olduğundan ve ken
dilerinin çatlak duvarlı hapishanede oturmağa 
mecbur tutulduklarından şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Bakiyei müddeti cezaiyeleri beş seneden fazla 

olanlarla ihtilâs irtikâb, rüşvet, Devletin emni
yetini suiistimal edenlerin tahliyeden istisna edil
diklerini ve istida sahibinin ihtilâstan suçlu bu
lunduğu cihetle istifade edemediğini ve diğer ar
kadaşlarına haber vermeden namlarına istida 
gönderdiği tahkikat neticesi anlaşıldığı cihetle 
başka yapılacak muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü:
Evvelki arzuhaline de 9 - V - 1940 tarihinde 

1823 numara ile karar verilmiş olduğundan bu 
arzuhali hakkında Encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2332 11 - XII -1940

2552
2680

B. Fikri Alpınar. 
Harb okulu debboy 
subaylığında üsteğ - 
men.
Ankara.

Haksız ve kanunsuz 
olarak tekaüde sev- 
kedildiğinden bu hu
susta açtığı davaya 
iadei muhakeme yo- 
lile Askerî temyiz 
mahkemesince bakıl
masını istiyor.

-

Verilen arzuhalde : Haksız ve kanunsuz ya
pılan tekaüd muamelesinden dolayı tekaüdlük 
kararının refi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Riyasetine sunduğu arzuhal üzerine Ar
zuhal encümeninin 5 - V - 1937 tarih ve 1026 nu
maralı kararında : « Hükmen ve sicillen tekaüd 
edilmediğinden ve ancak jandarmadaki ilmî ve 
idarî kifayetsizliğine binaen yapılan tekaüd mua
melesinin doğru olduğundan bahsile son Tedkik 
mercii encümeni tarafından verilen karara aynen 
iştirak edildiği ve esasen 1076 numaralı ihtiyat 
subay kanununun 16 ncı maddesi tekrar tavzi
fine imkân bırakmadığı yazılı ise de :

Zat işleri son tedkik mercii encümeninin ka
rarı her ne kadar ilmî ve idarî kifayetsizliğini tes- 
bit eder mahiyette ise de esas itibarile tekaüdlü- 
ğünün jandarmadaki ilmî ve idarî kifayetsizliği ci-
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iletinden yapılmadığından ve çünkü :

1 — Orduda kazandığı rütbe ve madalyaların 
temiz ve çok iyi siciller üzerine verildiğini,

2 — 1340 yılından 1935 yılma kadar jandar
mada geçirdiği hizmet esnasında da kıtalarından 
aldığı sicillerde İlmî ve İdarî kifayet göstererek 
terfi ettirilmiş olduğunu,

3 — İlmî ve İdarî kifayetsizlik sebebile teka
üde sevkedildikten sonra Hukuk fakültesine de
vamla fakülteden diploma almağa muvaffak ol
duğunu, Harbiye tahsilini ikmal için sevkedildi- 
ği jandarmadan mektebini muvaffakiyetle ikmal 
ettiğini, ilmî ve ahlâkî durumu müsaid olmayan
ların iyi bir sicil alıncaya kadar mektebe gönde
rilmemeleri bir prensib mevzuu olduğunu ve buna 
rağmen mektebe sevkedildiğine göre ilmî ve İdarî 
kifayetsizlikten dolayı hakkında tatbik edilen 
muamelenin sebebsiz ve delilsiz kaldığını,

4 — Jandarma Genel komutanlığınca tanzim 
edilmiş olan sicil talimatnamesinin 31 nci mad
desinin birinci fıkrası mucibi ilk defa olarak ilmî 
ve idarî kifayetsizliğine dair verilen sicil üzerine 
kıtasının değiştirilerek diğer bir kıtada bir sene 

daha tecrübe ve orada da ilmî ve idarî kifayetsizliği 
görüldüğü ve evvelki sicilli teyid eder mahiyette 
bir sicil aldığı takdirde tekaüde şevki lâzimge- 
leceği halde bunların hiç birinin hakkında tat
bik edilmediğini ve bazı zevatın nüfuz ve tesiri
ne kurban edilerek keyfî muameleye tâbi tutul
duğunu,

5 — Bilhassa 1934 yılında terfi edemediğinin 
sebebi hakkında kendisine yapılan tebligatta ter- 
fiden mahrumiyetin ilmî ve idarî kifayetsizlikten 
değil ahlâk noktasından olduğu bildirilmiş ol
duğu,

6 — Tekaüdlüğünün asıl sebebinin Arzuhal 
encümeninin 8 - VI - 1937 tarih ve 26 numaralı 
haftalık karar cedvelinde yazılı olub, bu hâdisenin 
de yalan ve iftiradan ibaret olduğu yapılan ted- 
kikat ve tahkikattan anlaşılmış bulunduğunu,

7 — Bu gün yakinen tanıdığı bazı kimseleerin 
(D) fıkrasına tevfikan tekaüd edilmelerine ve 
2936 sayılı kanunun şümulü dahilinde bulunma-
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larma ve haklarında müttehaz kararın doğruluğu 
Büyük Millet Meclisince tasdik edilmiş olmasına 
rağmen halen mühim vazifelerde istihdam edil
diklerini,

8 — 1076 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin 
muvazzafan istihdamına mâni teşkil etmiyeceği- 
ni ve çünkü iki defa tekaüd edilen bir subayın 
bu gün üçüncü defa olarak yeniden tavzif edile
rek mükteseb haklarının iadesi sureti! e istihdam 
edildiğini, ve kendi arzularile istifa eden iki su
bayın mükteseb hakları iade edilmek suretile tek
rar muvazzaf olarak istihdam edildiklerini,

9 — Asılları yedinde mevcud ve suretleri ar
zuhallerine ilişik yeni vesikaların mütaleasmdan 
anlaşılacağı üzere İlmî ve İdarî kifayetsizlik sebe
bile vaki tekaüdünün ne dereceye kadar nefsül- 
emre mugayir olduğunu bu vesikalar isbata kâfi 
gelmekle beraber davasının iadesine de medar 
olacağını beyanla maruz kaldığı bu felâketten 
kurtulmak ve şeref ve haysiyetini elde etmek 
üzere yalnız ilmî ve İdarî kifayetsizlik hakkında 
açacağı davanın tedkikı için Askerî temyiz mah
kemesine salâhiyet verilmesini istemektedir :

îcabı düşünüldü :
Arzuhal sahibinin haksız olarak tekaüd edil

diği hakkında evvelce Zat işleri son tedkik mercii 
encümenince ittihaz olunan karara itirazen Mec
lisi Âliye vaki müracaati üzerine mumaileyhin 
tekaüdlüğünün ahlâk noktasından olmayıb kifa
yetsizlik bakımından olduğu hakkmdaki son ted
kik mercii encümeninin mütalea ve karan musib 
görülerek dileğinin reddine Arzuhal encümenin
de 5 - V -1937 tarihinde karar verilmişti.

Bu karar üzerine müstedi dosyasının; ağır 
hastalığı sebebile kanunî müddeti zarfında müra
caat edemediği Askerî temyiz mahkemesine hava
lesini ve mağduriyetten vikayesini ikinci bir ar
zuhal ile istemiş ise de 3410 sayılı kanunun mu
vakkat maddesine tevfikan encümende derdesti 
tedkik bulunan hâdiselerin Askerî temyiz mah
kemesine şevki icab edib sonradan verilen arzu
hallerin şevkine imkân olmadığından dileğinin 
ademi kabulüne 15 - IV - 1940 tarihinde 1774 sa
yılı karar verilmiştir.



— 27 —

eş
'â o p ^

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1986
2084

Mustafa özdil. I Tahdidi sinne tâbi
Cebeci Güney sokak 'tutulduğundan tahak-
7 numaralı evde. i kuk eden tazminatı-
İnhisarlar eski baş j nın tamam olarak ve-
memurlarmdan. rilmesini istiyor. 
Cebeci - Ankara.

3 ncü defa olarak verdiği arzuhalinde serd ve 
iddia edilen hususatın tedkikile hakkında tatbik 
edilen tekaüd muamelesinin refine dair encü
mende karar ittihazına imkân olmadığı gibi aça
cağı davanın Askerî temyiz mahkemesinde bakıl
ması lüzumuna dair de encümende karar veril
mesine hukukî mevzuatımız müsaid değildir.

Binaenaleyh kanunî sebeb ve vesaikle iadei 
muhakeme için Askerî temyiz mahkemesine mü
racaat edebileceğinden bu son dilek üzerine de 
encümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2333 11- X I I -1940

Müstedi arzuhalinde:
Tahdidi sinne tâbi tutularak hizmetine muka

bil tahakkuk eden tazminatın tamam verilmeme
si üzerine ikame eylediği davası, Devlet şûrasmca 
reddedilmiş ve Meclisi Âliye vaki müracaatı üze
rine de Arzuhal encümeninden red kararı sadır 
olmuş ise de kanunu tanzim etmiş olan İnhisarlar 
encümeninin, sarahati kanuniyeyi ne şekilde ka
bul eylediğinin o encümenden sorulmasını iste
mektedir.

îş  düşünüldü: Tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2334 11 - XII -1940

J 809 Salâhattin Salman. 
1898 Emniyet komisen. 

Gebze.

Hakkmdaki mahkû
miyet kararının ye
niden tedkikı.

Takib esnasında kazaen tabancasından çıkan 
kurşunla bir sabıkalının yaralanıb ölmesinden do
layı hakkında verilib katiyet kesbeden hükmün 
tedkikile tashihini isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine Adliye vekâletinin verdiği cevabta:

ölümün bir suitedaviden değil yaralanma te- 
sirile vukua geldiği ve bu sebebden dolayı Salâ- 
hattinin bir sene mahkûmiyetine karar verilmiş 
olduğu ve hükümde yolsuzluk bulunmadığı bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü: Yüksek Meclisce ittihaz olu-
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nan 311 sayılı karara tevfikan mahkemece verilen 
bir karar üzerine encümence tedkikat icrasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden. verildiği

2335 11 - X II -1940

Reis
Balıkesir

H. Karan

M. M. 
Otöu 

II. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir Bolu Bursa
Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. F. Gerçeker

Çorum 
N. Kayaalp

Gazanteb 
M. Şahin

Hatay 
A. Mursaloğlu

Niğde 
N. Erem

Ordu 
1. Çamaş

Samsun 
N. Fırat

Siird Sivas Van
R. Şevket Dağ Akif Öz. Erdmıgil M. Boya

T. B. M. M. Matbaası
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Naime Orbay. 
Erenköy Sahrayı ce- 
did Kayışdağı cadde
si.
Memed Paşa köşkün
de.
İstanbul.

Yusuf Kuruali. 
Akyazı nahiyesinin 
Yanyalı - Civitler kö
yünden.
Adapazarı.

Zabitan ailelerine bir 
derece yüksek rütbe 
üzerinden maaş tah
sisi usulünden ken
disinin de istifade 
ettirilmesi.

Elinden alınan afazi
sinin istirdadı hak
kında.

Müstedinin arzuhalinde: Yararlığı mesbuk 
olan ve umumî harbde vefat eden kocasından her 
ne kadar maaş tahsis edilmiş ise de terfi edeme
den vefat eden zabitan ailelerine bir derece yük
sek rütbe üzerinden maaş tahsisi usul olduğundan 
kendisinin de istifade ettirilmesini istemektedir. 

M. M. vekâletinin cevabında:
Mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisi için mü

teveffanın dosyasında terfiine aid bir inhaya te
sadüf edilemediğinden dileğinin isafına gidileme- 
diği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Verilen cevaba kanaat edileme
diği surette İdarî dava açılmak icab edib encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2336 11- X I I -1940

Müstedinin arzuhalinde : Adapazarı mahke
mesinden verilen haksız bir kararla elinden alı
nan arazisinin istirdadı hakkmdaki arzuhaline 
cevab verilmediğinden şikâyet olunmaktadır.

Yapılan tedkikatta: Müstedinin arzuhali üze
rine 26 - VI - 1940 tarihinde Arzuhal encümenin
ce, 1979 sayılı kararın ittihaz edilmiş olduğu an
laşılmakla bu istidasının hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2337 11-X I I -1940
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, Yeli özen ve Hiza. | Arazi, çift hayvanı 
Ömerköy nahiyesin- verilmesi veya Bür- 
de. j  haniyeye nakillerinin
Plümür göçmenlerin- j  temini, 
rinden.
Balıkesir - Susığırlık.j

I Arzuhal verenle-1
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası
oturdukları ver ]_________  _

Cebbar Seyyidal ve ! Kaza müftüsünden 
ar. | şifcâye*.
Dedeoğlu.
Tumlu köyünden.
Ceyhan.

Veli Çplıan. Mukavç/Cfiııin feshi !
Behzatta bakkal Ali i hşkkııifV 
Eyibdoğan elile.
Büyük almıjz nahiye- I 
sinin Varzıl köyün- | 
dent 
Tokad.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müstediler tarafından verilen arzuhalde: Hü
kümete sadık olmalarına rağmen Plümür kaza
sından Susığırlık kazasına nakledildiklerinden ve 
tahsis edilen arazi ile geçinemedıklerinden bahsi
le arazi, çift hayvanı ve saire verilmesini veya 
Bürhaniye, Edremide nakillerini istemektedirler.

Sıhhat vekâletinin cevabında: Bu aileye 80 de
kar arazi ve tohumluk ve ekmeklik buğday ve 
mahrukat verildiği ve çift hayvanı da verilmek 
üzere bulunduğu ve topraklarını beğenmiyerek 
başka mahalle nakillerini istedikleri bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü: Yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2338 11 - X II -1940

Müstediler tarafından verilib Yüksek Reislik
ten encümenimize havale buyurulan arzuhalde: 
kazalarının müftüsünün mütegallibe olduğundan 
ve bir çok suçları bulunduğundan bahis ve şikâ
yet olunmaktadır.

Diyanet işleri riyasetinden verilen cevabda: 
Müstedilen vilâyete de vaki şikâyetleri üzerine 
yapılan tahkikatta isnad olunan suçların tama
men gayrivarid olduğu anlaşılmakla bir muame
le ifa edilemediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Müstedilerin şahıslarına taal
lûk eden ve mahkemeye arzı icab eden hususat 
için alâkadar mahkemelere müracaat edibelecek- 
lerinden ammeye, taallûk eden hususatta müftü
nün bir suçu olmadığı Hükümet tarafından tah
kik kılınmakla encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2339 11 - X II -1940

Bir sene müddetle aldığı ruhsatname ile imal 
eylediği keresteleri kendi vasıtasile nahiyeye nak
ledilerek sattıklarını ve mukavelesinin feshedil
mek üzere bulunduğunu ve buna meydan verilme
mesini isteyen müstedi Veli Çobanın arzuhali 
Ziraat vekâletine havale edilib alınan cevabda: 
Hilâfı nizam katiyat yapıldığından ve 61 aded
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2010“

Yusuf i li&et. 
Cezaevinde mahkûm 
155 dosya numaralı 
piyade subayı. 
Bursa.

Asri cezaevine 
derilmesi.

gon-

5248
5623

Rabia Toraman. 
Nizamettin köyün
den.

Kadıoğullarmdan Bi- 
lâloğlu Toraman eşi. 
Ordu.

Üzerine ev yaptırdı
ğı Hâzineye aid tar- 
lardan çıkarılmaması 
nın temini.

Eııcünum kuraıa ve ut* sebebden verildiği

damgasız kayin ağacı kesildiği anlaşıldığından 
ve bu sebeble verilen izin kâğıdı alınmakla bera
ber mütecasirler mahkemeye verildiğinden ve ne
ticede 44 tahtanın kendilerine iadesine ve baki
yesinin müsaderesine karar verilmiş olduğundan 
bahsedilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Hâdisenin mahkemeye aksettiği anlaşılmakla 

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2340 11 - X II -1940

Asri ceza evlerine ayrılacak mahkûmları seçe
cek olan heyetin iltimasla iş yapmalarına mebni 
değiştirilmesini isteyen müstedi Yusuf îzzettinin 
arzuhali Adliye vekâletine gönderilmiş ve alman 
cevabda:

Müstedinin cezası iki seneden aşağı olması se
bebile asri ceza evine sevkedilemediği ve kanun
suz mahkûm nakledilmediği bildirilmiştir.

îş  düşünüldü:
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taılhı

2341 11- X I I -1940

Rabia Toraman tarafından verilen arzuhalde : 
altı çocuğu olduğundan ve emlâki bulunmadı
ğından bahsile üzerine ev yaptırmış olduğu Hâ
zineye aid tarladan çıkarılmamasını ve borçlan
ma suretile kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevabda :
Bahsedilen tarlanın köy hududu dahilinde! , 

olmayıb belediye hududu dahilinde bulunmasına 
binaen 3 - V  - 1939 tarih ve 11136 - 2 sayılı ka
rarnameye merbut tevzii arazi talimatnamesinin 
birinci maddesi mucibince borçlanma suretile 
verilmesine imkân olmadığından ve belediye hu
dudu haricinde borçlanma suretile verilen bir 
araziyi müstedinin kabul etmediğinden ve müs
tedinin Hâzineye aid tarlada inşa ettiği bina ka
nunu medeninin neşrinden mukaddem yapılmış 
ise 7269 sayılı kararnameye göre muamele yapıl-
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ması ve muahharan yapılmış ise 2490 sayılı ka
nun dairesinde muamele yapılmasının mahalline 
bildirildiğinden bahsedilmektedir.

İş düşünüldü :
Müstedinin dileğine karşı Maliye vekâletince 

icab eden cevab verilmiş olmakla Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2342 11-XII-1940

1814
1903

Abdullah Konuk. 
Sultan köyünde 75 
No. evde Haydaroğ- 
lu.
Bolu.

Şehid oğlundan maaş 
tahs s edilmediğin
den şikâyet.

Harbde şehid olan oğlundan ötürü maaş tah
sis edilmemesinden şikâyet eden müstedinin ar
zuhaline Millî Müdafaa vekâletinden verilen ce
vabda : 288 doğumlu olan müstedinin 60 yaşını 
1 temmuz 1932 tarihinde doldurduğundan ve oğ
lu Hizanın, 1325 tarihli kanunun meri bulundu
ğu zamanda vefat ettiğinden ve bu kanunun 44 
ncü maddesi mucibince 60 yaşını 1 haziran 1930 
da ikmal edemeyen müstediye ancak 1683 sayılı 
kanuna tevfikan maaş verilmesi düşünülebilece
ğinden ve fakat bu kanunun 64 ncü maddesi mu
cibince vefat tarihinde maaşa müstahak olmayan 
bir şahsa bilâhare maaş bağlanması caiz olmadı
ğından müstedinin dileğinin isafına gidilemediği 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Vekâletin tatbik ettiği mua
meleye kanaat edilmediği surette hâdise idarî bir 
dava mevzuu olacağından Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2343 11-XII-1940

1743
1827

Ahmed Kirper ve ar. 
Vezirköprü.

Emvali metrukeden 
satın aldıkları taksit 
borçları hakkında.

Müstedilerin arzuhallerinde: Emvali metru
keden olan taksit borçlarının gününde ödenilme- 
diğinden müstaceliyet kesbettiğıni ve bu yüzden 
gayrimenkullerinin satılığa çıkarıldığını ve şim
diye kadar ödedikleri paranm, satm aldıkları 
mülkün hakikî değerinden fazla olduğunu beyan
la ya borçlarının affini veya verdikleri paraların 
kendilerine iadesini istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında: Hâzinenin bu 
alacakları hakkında neşredilen muhtelif kanun
larla borçlulara teshilât gösterilmiş ve müstedile
rin dileklerinin isafma kanunî imkân görülmemiş
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| olduğu bildirilmektedir.
îş  düşünüldü: Yapılacak muamele olmadığı

na karar verildi.
! Karar No. Kaıar tarihi

1783
1871

Şükrü ve ar.
TJrunca köyü ve di
ğer köy muhtarları 
namına.
Suşehri.

Taksitle satın aldık
ları emvali metruke- 
ye aid borçları hak
kında.

2061
"2163

Hatice Çoşut. 
Karasenir mahallesi. 
Kadiroğlu Şehid Ha
şan eşi.
Burdur.

Kesilen şehid maaşı- 
nin iadeten tahsisi.

2344 11 - XII -1940

Taksitle satın aldıkları emvali metrukeden 
mütevellid borçlarını zelzeleden sonra ödemeğe 
imkân kalmadığından affedilmelerini isteyen 
müstedilerin arzuhallerine Maliye vekâletinden 
verilen cevabta :

Zelzeleden zarar görenlerin vaziyetleri umumî 
surette tedkik edilmekte ve müstediler şimdilik 
takib edilmemekte olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2345 11- X I I -1940

Yerilen arzuhalde : Umumî harbde şehiden 
vefat eden kocasından tahsis edilen ve ikinci 
bir şahısla evlendiğinden dolayı kesilen maaşının 
bu kere ikinci kocasının da vefatı sebebile iade
ten tahsisini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alman cevabda : 
Müstediye muhassas maaşın on senelik tutarı 

olan 181 lira 50 kuruşun defaten kendisine tedi
yesi suretile Hazine ile alâkasının kesilmiş oldu
ğundan ve bu suretle Hazine ile alâkaları kesi
lenlere tekrar iadeten maaş bağlanması hakkın
da kanunen cevaz bulunmadığından dileğinin ter
viç edilemediği bildirilmektedir, 

îcabı düşünüldü :
Kocasından muhassas maaşının on seneliğini 

defaten alarak Hazine ile alâkası kesilen müste
dinin, hakkında tatbik edilen muameleye razı ol
madığı takdirde idari kaza yoluna müracaatta 
muhtar olduğundan encümence tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2346 11-X I I -1940



1869
1962

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer 

Rüveyde Ulubat. 
Çakırcı Haşan paşa 
mahallesi Tunusbağı 
caddesi No. 10 
Mahmud Cemil eşi. 
Üsküdar.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maaş verilmesi hak
kında verilen kararın 
infaz edilmediğinden 
şikâyet.

Rüveyde Ulubat tarafından Yüksek Reisliğe 
verilib Encümenimize havale edilen arzuhalde: 
kocası Memed Cemil Ulubatm mevkufiyeti esna
sında çocuklarına yetim maaşı verilmesi hakkın
da Arzuhal encümeninin 8 - XI - 1937 tarihinde 
ittihaz eylediği 1105 sayılı kararın infaz edilme
mesinden şikâyet edilmektedir.

Vaki istilâma Divanı muhasebattan alman 
cevabta: Memed Cemilin irtikâb suçundan dolayı 
altı ay hapsine ve ordudan ihracına dair askerî 
mahkemeden ittihaz olunan 26 şubat 1936 sayılı 
kararın katiyet kesbetmiş olduğundan ve Tekaüd 
kanununun 53 ncü maddesine tevfikan mahkû
miyet tarihinden tahliyesi tarihine kadar yetim
lerine maaş bağlanmasına dair muamele evrakı 
Divana gönderilmiş ise de 17 - VI - 1935 te tevkif 
ve 26 - II - 1936 da altı ay hepse mahkûm edilen 
mumaileyhin mevkufiyeti mahkûmiyetinden faz
la olmakla derhal tahliye edilmesi sebebile bu ta
lebin isafına imkân görülmediğinden ve çünkü 
haysiyet kıran cürümlerle altı ay hapis cezasına 
mahkûm olarak tekaüd maaşları kesilenlerden on 
beş seneden fazla hizmeti bulunanların ye
timlerine cezalarının icrası müddetince ma- 

hükümlerinin iktiza- 
maaşı verilebilmesi için 
sonra infazı icabe- 

mahkûmiyet müddeti
nin fazla devam eden mevkufiyet zamanında geç
mesi sebebile bu kanunî haktan yetimlerinin isti
fadesine kanunî imkân bulunamadığından ve Di
vanca mümasil bir kararda da bu dairede ha
reket edildiğinden bahsedilmektedir.

Arzuhalde bahsedilen encümenin 1105 sayılı 
kararında: yetim maaşı bağlanması hakkmdaki 
talebin isafına dair vekâletçe verilen cevabın En
cümence teyid ve kabul edilmiş olduğu görüldü.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Divanı muhasebat azalarından Ziya Aslanın 
ve Divanın tezkeresinde bahsedilen hususlar üze
rindeki şifahî izahatı da alınmıştır.

İcabı düşünüldü: Tekaüd kanununun 53 ncü 
maddesinde bahsedilen ve mahkûmiyetleri sebe
bile tekaüd maaşları kesilen mahkûmlardan on 
beş seneden fazla hizmeti mesbuk bulunanların

aş verilmesi kanun 
smdan ise de yetim 
cezanın hükümden 
derken mumaileyhin
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al Arzuhal verenle

rin adı, sam ve
oturdu 1dan yer

Arzuhal verenle- Enciimen karan ve ne sebebden verildiği

yetimlerine, mahkûmiyet fnüddetirice maaş veri
leceği yazılı bulunmaktadır. Tahkikat ve dılrüş- 
ma zaruretile sutlunun tevkifi veya ademi tevkifi 
veyahud mevkufiyetinin fazla devamı gibi mah
keme usulü esaslarına teafluk ederi hareketlerden 
dolayı maddede kabul e'dflen kanunî hakların 
takyidine dair istisnaî bi* ft&yid görülememiştir. 
Binaenaleyh hiç tevkif edilmiyen bir suçlunun 
mahkûmiyeti vaki olduğu surette yetimlerine, 
mahkûmiyetin infazı müddetince geçen zamanlar 
için maaş verilmesi kabul edildiği gibi her hangi 
kanunî bir sebeble tevkif olunan ve duruşması 
mevkufen yapılan bir suçlunun mevkufiyet za
manları; mahkeme hüküm ve ilâmile mahkûmi
yete inkilâb edince yine yetimlerine kanunun ka
bul ettiği maaşın tediyesi icabeder.

Çünkü on beş seneden fazla hizmeti olubta 
mahkûmiyet sebebile çalışamayan kimselerin ye- 
tiriıleri için kariurien tesis ve kabul edilen hakkın 
tahakkuku için vazedilen şartr mahkûmiyet ölıib 
bunüri infazı zamanına Ve rtVevkufivete ademi 
mahsubuna dair takyidi hükümler bulunmadı
ğından bu hakkın verilmesi lüzumuna dair En
cümenin 1105 sayılı ve 8 - XI - 1937 tarihli ka
rarının infaz edilmemesinde isabet görülememiş
tir.

Binnetice şikâyetinde : müştekinin haklı ol
duğuna ve dileğin yerine getirilmesi için icabe- 
den muamelenin kanunî mercilerde yapılması lü
zumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2347 11 -X I I -1940

Reis 
Balıkesir 
II. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir Bolu Bursa
Feyzi Sözener IA tfi Gören M. Fehmi-Ger çeker

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

Hatay 
A. Mursaloğlu

Niğde 
N. Erem

Ordu 
1. Çamaş

SâfıYSun 
N. Fırat

Siird Sivas Van
Şevket Dağ Gl. Akif öz. Erdemgil M. Boya



Abdurrahman Apay
dın.
Mustafaoğlu.
Cezaevinde.
1011 numaraya ka- 
yıdlı mahkûm emek
li yüzbaşı ve harb 
malûlü.
Üsküdar - İstanbul.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Receb Hızal.
Yeni kapı Yalı so
kak 36 numarada 
makinist.
İstanbul.

Fazıl Tutuner ve 
Müveddet.
Camiişerif mahellesi 
Kandive mübadille
rinden.
Mersin.

Arzuhal hulâsası

Haksız olarak mah
kûmiyetinden şikâ
yet.

Hakkında verilen 
mahkûmiyet kararın
da isabet olmadığına 
dair.

Kendilerine teffiz 
edildikten sonra mah
keme kararile ellerin
den alman malların 
iade edilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Abdurrahmanın Yüksek Reisliğe takdim edib 
Encümenimize havale buyurulan arzuhalinde : 

Haksız olarak mahkûmiyetine dair verilen ka
rar üzerine her türlü kanunî yollara müracaat et
miş ise de bir netice alamadığından işinin ted- 
kikile haksızlığın telâfisinden bahsedilmektedir. 

Adliye vekâletinin cevabında :
Sahte sened tanzimi maddesinden sadır olan 

mahkûmiyetin katiyet kesbettiğinden bahsedil
mektedir.

îş  düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 

hükme rabtedilen hâdise hakkında tedkikat icra
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2348 13-XII-1940

Makasçı Rıdvamn ölümüne sebebiyet vermek 
maddesinden dolayı sekiz aya mahkûmiyetine da
ir verilen kararda isabet olmadığından bahsile 
hakkının muhafazasını isteyen müstedinin arzu
hali üzerine Adliye vekâletinden alman cevabda: 

Yapılan duruşmada müstedinin kusurlu oldu
ğu tahakkuk ederek mahkûmiyetine karar veril
miş olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 

mahkemeden sadır olan mahkûmiyet ilâmı üzeri
ne encümende tedkikat icrasına imkân bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2349 13-XII-1940

Kendilerine teffiz edilen ve on sene işgal 
ve intifa ettikten sonra mahkeme kararile elle
rinden alınan malların bir kanunla kendilerine 
iadesini isteyen müstedilerin arzuhalleri üzeri
ne Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ve
rilen cevabda:

Yanlış muamelelerin tashihi lüzumuna dair 
katî mahkeme ilâmlarının hilâfına bir muamele 
ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına binaen



---  V  ---

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1-084
1136

Cemal Oktay. 
Alioğiu.
Avukat Memed Be- 
sen yazıhanesinde 
Demirköy kazasının 
Paspala köyünden. 
KrrHareli.

1629
1707

Memed Atabakan. 
îsparta.

Mübadil srfatile “tah
sis ■edilen evin tescil 
muamelesi hakkında.

Adliyeye vaki müra- 
caaanm semeresiz 
kaldığından şikâyet.

Encümen karan ye ne sebebden verildiği

mahkeme ilâmı aleyhinde bir karar ittihaz edi- 
lemiyeceği gibi yeni bir kanun tedvini hak
kmdaki dilek hakkında da tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2350 13 - X II -1940

Müstedi arzuhalinde:
Mübadil olarak Paspala köyüne geldikten ve 

tahsis edilen bir evi işgal eyledikten sonra mu- 
amelei tesciliyesinin ikmalini istemişse de da
ha evvel başkasına tahsis edildiği söylenerek ve 
evde bulunmadığı bir sırada eşyaları dışarı atı
larak Hüseyinoğlu Haşan namında bir şahsa 
teslim ve namına tescil edilmiş olduğu ve mü- 
teaddid müracaatlerine rağmen kendisi müsbet 
bir netice alamadığını beyan etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Askere giden Haşanın ailesi civar köylerdeki 
akrabalarının yanında dururken bahsedilen evi 
müstedinin işgal etmiş olduğu anlaşılmış ve 
müstediye ayrıca bir evle beş parça tarla veril
miş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Yapılan muameleye kanaat edilmediği suret

te idarî bir dava ikamesine salâhiyeti olan müs
tedinin dileği üzerine encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2351 13 - X II -1940

Müstedinin arzuhalinde : hile ile bir evin fe
rağını alan Ahmed Dikan hakkında dava ile hak
kım arayan mağdur bir kadına yardım etmesin
den dolayı hâsıl olan infial ile bağda ailesine 
tecavüzatta bulunan merkum hakkında Adliyeye 
müracaat etmiş ise de semeresiz kaldığından şikâ
yet edilmektedir.

Adliye vekâletinden verilen cevabda : Bu ih
bar ve şikâyetler üzerine takibat yapılmış ve ne
ticede meni muhakeme karan verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Adlî mesailden olan hâdise



— 10 —

1659
İ738

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ahmed Metin.
Arapa meydanı ma
hallesinde.
Bakkal. Hayrullah-
oğlu
Maden.

1921
2017

İki defa kazanç ver
gisi tarhedildiğin- 
den şikâyet.

Beşir.
Cümhuriyet mahalle
si çarşı karakol civa
rında evde mukim 
malûl Rızıklıoğlu. 
Eskişehir.

Malûliyeti hakkında.

hakkında encümence muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2352 13 - XII -1940

Bir işten dolayı bir şahsa iki defa kazanç ver
gisi tarhedilmesine kanunen cevaz tasavvur edi
lemezken 1938 yılında gerek Elâzığda ve gerek 
Madende ayrı ayrı kazanç vergisile mükellef tu
tulduğundan bahsile bunlardan hangisinin edasi- 
le mükellef kalacağının tayinini isteyen Ahmed 
Metinin arzuhali Yüksek Reislikten Encümeni
mize havale buyurulmakla Maliye vekâletinden 
soruldu.

Alınan cevabda : Yapılan yoklamada mükel
lefin 1937 takvim yılında Elâzığ Cümhuriyet ha
nında No. 8 dükkânı işgal etmiş ve 1 - VI - 1938 
tarihinde Maden kazasında işe başlamış ve bina
enaleyh, Elâzığdaki ticarî faaliyetinden dolayı
1937 yılma ve Madendeki faaliyetinden dolayı da
1938 yılma aid tarh ve tahakkuk eden vergilere 
vaki itirazı İtiraz komisyonunca reddedildikten 
sonra mükellefin temyiz yoluna gitmediği ve bu 
suretle vergilerin katiyet kesbetmiş olduğu ve 
binnetice bir sene için bir şahsa iki defa kazanç 
vergisi tarhedilmemiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Kanunî yollara müracaat edil
mesi ve binnetice Devlet şûrasında zamanında 
İdarî dava açması icab edib hâdise hakkında en
cümence yapılacak muamele olmadığına kaj-ar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2353 13 - X II -1940

Balkan harbinde yaralanarak malûl kaldığın
dan ve Zat işleri son tedkik mercii encümenin
den ve Askerî temyiz mahkemesinden lehinde ka
rar alamadığından şikâyet eden Beşirin istidası 
üzerine M. M. Vekâletince verilen cevabta : Yük
sek Meclisin 1004 sayılı kararı dairesinde vazi
yeti tesbit edilemiyen müstedinin dilek ve dava
larının alâkadar merci ve mahkemece reddedilmiş



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturduldan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1639
1717

Tevfik Erener. 
Ticaret ve sanayioda- 
sı tescil memuru. 
İstanbul.

Kesilmek istenen e- 
mekli maaşı hakkın
da.

olduğu bildirilmektedir.
îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol

madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2354 12 - X II -1940

3656 sayılı Barem kanununa uygun olmı- 
yarak kesilmek istenen emekli maaşının tahsi
satı olan 25 liranın kesilmemesini ve sanayi oda- 1 
sının vermekte tereddüd ettiği ve adı geçen ka
nunun verilmesini âmir olduğu 140 lira maa
şının verilmesi esbabının teminini isteyen Tev- 
fik Erenerin arzuhali üzerine Maliye vekâle
tinden verilen cevabda:

3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesi 1683 
sayılı kanundan evvelki hükümlere göre teka
üde sevkedilmiş olanlardan memuriyet derece 
ve aylıkları kanunla tesbit edilmiş bulunan mü- 
esseselerden tahsisat veya ücret alanların bu 
vaziyetleri devam ettikçe tekaüd maaşlarının 
tahsisatı fevkalâdelerinin ilâve edilmeksizin ve
rileceği tasrih edilmiş ve 3656 sayılı kanunun 
birinci maddesinin C fıkrasında ticaret ve sa
nayi odalarının bu kanuna tâbi oldukları zik- 
rolunmuştur ve bu itibarla derece ve aylıkları 
kanunla tesbit edilmiş bir müessese olan tica
ret ve sanayi odasında ücretle müstahdem bu
lunan müstedinin tekaüd maaşının tahsisatı 
fevkalâdesinin 3656 sayılı kanunun meriyet 
mevkiine girdiği 8 - VII -1939 dan itibaren ke
silmesinde mevzuata uymayan bir cihet görül
memiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Vekâletin tatbik ettiği mua
meleye kanaat edilmediği surette hâdise doğru
dan doğruya bir idarî dava mevzuu olmak iti- 
barile encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2355 13 - XII -1940



—  1 2  —

1862
İ955

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Osman Nuri özger. 
Saray Ma. No, 5 -ev
de.
Eski Eskişehir mus- 
tantiki.
Kütahya.

Açık maaşının veril
mediğinden şikâyet.

Necib Yavuz. 
Abdullah ağa mahal
lesi bcdevî tekke so
kak No. 8 evde. 
İstanbul - Beylerbeyi.

Çerkeş sulh hukuk 
hâkimi hakkında.

Açıkta kaldığı müddete aid açık maaşının 
tediye edilmemesinden şikâyet eden müstedinin 
arzuhali Adliye vekâletine gönderilmiş ve alı
nan cevabta: 20 temmuz 1336 da azledilen ve 
bilâhare cevazı istihdamına karar verilen müstedi- 

ye açıkta kaldığı müddet için şehrî 256 kuruş 
mazuliyet maaşının tahsisine dair resmî senedi
nin Maliye vekâletine gönderildiği bildirilmiştir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorularak alı
nan cevabta:

Osman Nurinin beş sene zarfında müracaatta 
bulunmamış olduğu ve 1513 sayılı kanunun neş
ri üzerine 30 - IX  - 1929 da müracaat etmiş ise 
de Muvazenei umumiye kanununun 93 ncü mad
desine tevfikan Hazine lehine müruru zamana 
uğrayan alacağının reddine mülga tasfiyei dü
yun komisyonunca karar verilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü:

Alacağı hakkında Tasfiye komisyonundan 
ittihaz edilen karar üzerine müstedinin dileği
nin Encümende tedkikine imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2356 13 - XII - 1940

Memleketi olan Çerkeşte on beş seneden beri 
sulh hâkimliği yapan şahsın kaldırılmasını isti- 
yen müstedinin arzuhaline karşı Adliye vekâle
tinden verilen cevabta: muhitinde sevgi ve iti- 
mad kazanan hâkimin kaldırılmasında bir sebeb 
olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2357 13-X I I -1940
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1208
1268"

1256
T316

Yaşar Tabak ve Emi
ne Tabak.
Arabacı.
Silâhtarağa mahalle
sinde. Yenice Vardar 
mübadi 1 lerinden. 
Çorlu.

İstedikleri emval ve 
arazinin verilmedi
ğinden şikâyet.

Nazif Yücel. 
Haydaroğlu.
Postane caddesinde 
37 No. da kunduracı 
Salih elile. 
Bugazlıyan.

Kendisine evvelce ve
rilen arazi ile bir da
mın tekrar elinden 
alındığından şikâyet.

Müstediler: muhacir mübadillerden oldukla
rından ve ellerinde 48 parça araziyi vaktile ta
sarruf eylediklerini nâtık tapu senedi bulundu
ğundan bahsile istedikleri emval ve arazinin ve
rilmemesinden şikâyet etmektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Müstedilere kâfi mikdarda arazi ve ev veril
diğinden ve ellerindeki tasarruf vesikalarını 1331 
sayılı kanunda tayin edilen müddet içinde ibraz 
ile hak talebinde bulunmayan müstediler hakkın
da yapılacak muamele olmadığından bahsedil
mektedir.

îş  düşünüldü: tatbik edilen muamelede hak
sızlık iddiasında bulunulduğu surette hâdise bir 
idarî dava olabileceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2358 13 - X II -1940

Verilen arzuhalde :
Boğazlıyanm Güveçli köyünde kendisine 25 

dönüm arazile harabî bir dam verildiğinden ken
di tarafından evi tamir ve tarlayı ıslah eyledi
ğinden ve bilâhare bu yerlerin kendisinden istir
dadına kalkışıldığmdan ve dâhiliyeden almağa 
muvaffak oldukları bir emirde verilen arazi nok
san ise tamamlanması, fazla ise fazlasının borç
lanma suretile teffizi emredilmiş olduğundan ve 
yapılan mesahada elindeki arazinin 75 dönüm 
çıktığından ve 25 dönümden fazlasının borçlan
dırma suretile teffizi cihetine gidildiğinden beş 
nüfuslu bir aileye esasen verimsiz olan bu arazi
nin kifayet etmiyeceğinden bahis ve şikâyet edil
mektedir.

Sıhhat vekâletinin cevabında :
1771 sayılı kanunun birinci maddesinde mec- 

canen arazi verilmeğe müsaid olmadığından bah
sedilmektedir.

îş  düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

surette idarî dava yoluna müracaat edilebilece
ğinden dilek üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2359 13 - XII -1940

Reis 
Balıkesir 
II. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir 
F. Sözener

Bolu 
Lûtfi Gören

Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli Niğde Samsun Siird Sivas Van
1. Tolon N. Erern N. Fırat Şevket Dağ Gl. A. ö. Erdemgil M. Boya

%\ B. M. M. Matbaan



Devre : VI

T. B. M. Mi
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

îçtima : 2

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

Sayı : 35  

21 -III -1941 Cuma

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Ömer Akbay.
Hessar mahallesin
den Memişoğullarm- 
dan îsmailoğlu. 
Sandıklı.

Malüliyet maaşı H.

Lûtfi Dolap.
Ticaret ve sanayi o- 
dası başkâtibi nez- 
dinde.
Konyanın Dere kö
yünden Yenice de
ğirmeni sahibi. 
Beyşehir.

Değirmeninin açıl
masına müsaade edil-

Sandıklı Askerlik şubesine müracaat ederek 
malüliyet maaşı tahsisini istediği halde bir çok 
zaman geçtiği halde muamelesinin intaç edilmedi
ğinden şikâyet etmekte olan müstedinin arzu
hali Millî Müdafaa vekâletine gönderilmiş alı
nan cevapta :

Müstedinin büyük harp malûlü olduğu tebey- 
yün ederek 1 - IX - 1937 tarihinden itibaren al
tıncı dereceden malüliyet maaşı bağlandığından 
ve senedinin 25 - I - 1940 tarihli ve 88/777 sayılı 
yazı ile Maliye vekâleti Muntazam borçlar mü
dürlüğüne gönderildiğinden bahsedilmiştir, 

îş düşünüldü:
Müstedinin dileği yerine getirilmekle encü

mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2360 16 - XII -1940

Müstedi arzuhalde: on altı köyün kendi de
ğirmenine ihtiyacı bulunduğundan bu hususu 
tevsik eden ilmühaberler değirmenin açılması ta-’ 
lebile Başvekâlete gönderildiğinden bunun üze
rine yaptırılan tahkikat neticesinde açılması lü
zumu tesbit edildiği halde idare heyeti kararma 
lüzum görülmiyerek değirmenin faaliyete geti
rilmesine ihtiyaç bulunmadığı hakkında defter
darlığın mütaleası üzerine Heyeti vekileden ka
rar alındığından bahsile şikâyet etmekte ve bu 
yüzden efradı ailesinin geçiminin zorlaştığını 
beyan ile hakkının zahire ihracını talep etmek
tedir.

Maliye vekâletinin cevabında :



N
o.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1559 Şükrü Keskitı ve ar. 
îsmailoğlu Mustafa. 
Tokat.

Emlâki milliyedeh 
aldıkları arazi taksit
lerinin tecili H.

2643 sayılı kanunun 5 nci maddesinde: Bu 
kanunun meriyet tarihinden itibaren her ne su
retle olursa olsun yeniden un fabrikası ve de
ğirmeni açılması ve mevcut fabrikalarda tamir 
mahiyetinde olmıyan tadil ve ilâveler yapılabil
mesi için îera Vekilleri Heyetinden müsaade 
alınması şart olup elek tertibatının kaldırılma
sına müsaade isteyen müstedinin fabrikası hak
kında da, bu esaslar dairesinde icap eden tahkikat 
ve tetkikat icra ettirilmiş neticede bu fabrika
nın kâin bulunduğu Dereköyü ile civarındaki 
kara arslan köyünde ve vilâyet merkezinde mev* 
cut değirmenlerin günde 7125 kilo istihsalâtta 
bulunduğunu ve bu fabrikanın elek tertibatını 
kaldırarak adî değirmen haline getirilmesine ih
tiyaç olmadığı anlaşıldığından Heyeti vekilece
8 - I - 1940 tarihli kararile dileği terviç edilme
miş ve Heyeti vekile kararının istihsalinde na
zara alınmadığı iddia edilen idare heyeti kararı
nın ise sırf istişarî mahiyette bir mütaleadan 
ibaret olup, buğdayı koruma kanununda değir
menlerin açılıp açılmamasında idare heyetlerin
ce karar verileceğine dair bir hüküm mevcut 
olmadığından bu iddianın da yersiz bulunmuş 
ve muamelede kanunsuz bir cihet bulunmadığı 
bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmediği surette kazaî mercilere müracaat 
icap edeceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2361 16- X I I -1940

Emlâki milliyeden aldıkları emlâk ve arazi
nin yüzde yirmisini ödediklerinden ve son ha
reketi arz neticesi harap'olan bu emlâkin ka
bili istifade bir halde bulunmadıklarından bah
sile muhacirlere temlik edilen emlâk ve arazi 
bedelâtından yüzde kırkı affedildiği gibi kendi 
borçlarının da yüzde nisbetinde bir kısmının 
affolunmasını veya taksitlerin bir müddet da
ha tecil ve tehirini talep eden müstedilerin ar
zuhali Maliye vekâletine gönderilmiş, alınan 
cevapta:



A
rz
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al Arzuhal verenle

rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1982
'2080

Muman özsoy. 
Kocaeli eczanesi sahi
bi Yusuf Bilgisu nez- 
dinde jandarma ça
vuşluğundan emekli 
Sapancalı ömeroğlu. 
İzmit.

Malûlen
H.

Mahallen yaptırılan tahkikatta mumaileyhi* 
manın Hâzineden satın aldıkları gayrimenkul- 
lerin zelzeleden esaslı bir surette zarar görme
dikleri ve hasar derecesinin duvar çatlaklarına 
ve bazan bacaların yıkılmasına inhisar ettiği 
ve bunların da cüzî bir masraf ihtiyarile tamir 
edilerek kâmilen istimal edilmekte olduğu ve 
bedellerinin ise evvelce 3524 sayılı kanun hü
kümlerine göre tecile tâbi tutulduğunun anlaşıl
dığı borçlarının ikinci defa tecile veya bunlar
dan bir kısmının affine kanunen imkân görül
mediğini ve kendilerine Tokat defterdarlığı va- 
sıtasile bu yolda tebligat yapıldığı bitirilm ek
tedir.

îş  düşünüldü: Bu borçların teciline dair son 
3975 numaralı kanun da neşredilmiş olmakla en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K. Tarihi

2362 1 6 -X I I -1940

tekaütlüğü Müstedi arzuhalinde : Eşkiya takibi esnasın
da gözünden malûl bulunduğundan ve hu yüzden 
1928 de 48 kuruşla kıdemen tekaüt edilip malû- 
liyetinin nazarı itibare alınmadığından ve teka
üt muamelesinin intaç edildiği sırada tabibi mü
davisinin Avrupada bulunması yüzünden hakkı
nı teyit edememiş ise de bağlı olarak sunduğu 
raporlar gözlerinin malûliyetini isbat ettiğinden 
bahsile malûlen tekaütlüğüne karar verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Numan çavuşun yirmi seneyi mütecaviz bir 

zaman hizmeti mevcut olduğundan ve 1-III-1928 
tarihinde mülga 325 tarihli Askerî tekaüt ve is
tifa kanununun 34 ncü maddesi mucibince 47,5 
kuruşla tekaüt edildiğinden ve on seneliğinin ve
rilerek Hazine ile alâkasının katedildiğinden ve 
aradan on sene geçtiği halde bu defa malûliyet 
iddiasile bu esas üzerinden maaş tahsisi talebinin 
doğru bulunmadığından ve esasen tekaütlüğü es
nasında böyle bir iddiada da bulunmadığından 
ve bu hususu raporla da tevsik etmediği için 
kendisine derece üzerinden maaş bağlanmasına



- 4 -

karan ve ne sebebden verildiği

kanunî imkân bulunmadığından bahsedilmekte
dir.

İş düşünüldü : malûlen tekaütlüğüne imkân 
olmadığına dair vekâletin tatbik ettiği muamele 
karşısında müstedinin dava ikamesi suretile hak
kini arayabileceğinden encümence dilek üzerine 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve - 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası
rin adı, sanı ve 
oturduktan yer

Arzuhal hulâsası Encümen

2363 16-XII-1940

1520 Hüseyin Çevik.
1587 Belediye meclisi aza

sından.
Daday.

Hakkında yapılan 
yolsuzluktan şikâyet.

Hüseyin Çevik tarafından Yüksek Reisliğe 
verilip encümenimize havale buyurulan arzuhal
de:

Kırk lira ücretle Daday belediye reisliği va
zifesini gören Şükrü Conkbayınn suiistimal yü
zünden ordudan ihraç ve tekaüde sevkedildiğin- 
den ve 2936 sayılı kanunun ikinci maddesi mu
cibince Devlet ve belediye ve hususî idare hiz
metlerinde istihdam edilmemesi icap ettiğinden 
ve buna rağmen Dahiliye vekâletince mumai
leyhin memur ve müstahdem telâkki edilmedi
ğinden bahsile vekâletin bu hatasının tashihini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: İsmi geçen 
Şükrü Conkbayınn yüzbaşı iken suiistimal se
bebile tekaüde sevkedildiğinden ve şimdiki va
ziyetinin 2936 sayılı kanunun ikinci maddesi 
şümulü haricinde bulunduğundan bahsedilmek
tedir.

İş düşünüldü: 1580 sayılı belediye kanunu
nun 24 ncü maddesinde yazılı ve belediye aza- 
lığına seçilmeye mâni ahvalden bulunmayan 
bahse mevzu halin, Şükrü Conkbayınn beledi
ye reisliğinde de istihdamına mâni bulunmadığı 
vekâletçe mütalea edilmiş ve buna kanaat edil
mediği takdirde seçime mâni haller için zama
nında kanunî yollara müracaat zarurî bulun
muş olduğundan yapılan muamelenin encümen
ce tashihine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2364 16 • XII * 1940



I1
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1998
2Ö96

1213
İ273

Mustafa Sarı Zeybek, 
Tarım kredi koope
ratifi ortaklan.
Hacı îshak mahallesi 
mümessili 689. 
Akhisar.

Kooperatife olan borç-l Akhisar tarım kredi kooperatifine olan borç
larının teciline ve gay-j larmın tecil ve gayrimenkullerinin satışından 
rimenkullerinin satışın- vaz geçilmesini dileyen müstedilerin arzuhal-
dan vaz geçilmesi.

Osman Can ve ar. 
Emekli varidat mü
dürü.
Maraş.

Su cereyanlarının ke
sildiğinden ve zarara 
uğradıklarından şi
kâyet.

leri Ticaret vekâletine gönderilmiş, alınan ce
vapta:

Gününde ödenmemiş borçların tecili kanunî 
sebeplerine müstenit bulunmadığı ve halen yapıl
makta olan icraî takibatta da bir usulsüzlük mev
cut olmadığı ancak, borç ödeme işinde hüsnüniyet 
ve gayret gösteren ortakların geçinmeleri için lü
zumlu gayrimenkullerin satışı cihetine gidilemi- 
yeceği ve müracaat sahiplerine bu yolda cevap 
yazıldığı b ild irilm iştir.

îş  düşünüldü: Adlî bir iş olan dilek hakkın
da encümence yapılcaka muamele olmadığına 
karar verilmiştir.

Karar No. K. Tarihi

2365 ~ 16 -X II -1940

Şehre içme suyu ve elektrik temini için mül
kiyetleri altında olan su membalarının 5 - 6 met
re üstünden hafriyat yapmak suretile su cereyan
larını kesen ve bu suretle küllî zararlarına bâis 
olan Maraş belediye reisinin istimlâk işlerinde de 
yolsuz ve keyfî hareketleri vaki olduğundan ve 
daha evvel hastane doktoru iken zimmetine para 
geçirdiğinden ve îzmirde tayyare parasile borç
landığından ve belediye hizmetleri için yap
tığı yolsuzlukların hesabı şehir mecli
since istenince vaki toplantıda verdiği 
izahatın ademi kifayesi kararile keyfi
yet Dahiliye vekâletine bildirildiğinden ve fakat 
belediye kanununun 61/76 ncı maddelerinin tat
bik edilemiyeceği bahsedilerek Meclisin hareke
tine kanunsuz cevap verildiğinden bahs ve şi
kâyet eden müstedilerin arzuhali Dahiliye vekâ- 

'letine havale olunarak alınan cevapta: vekâlet 
belediye imar heyetince içme suyu inşaatının de
vamına ve elektrik tesisatının şimdilik tehirile 
suyun halka bırakılmasına karar verilmiş ve bah
sedilen zimmet ve borç meseleleri hakkında tah
kikat yapılmış kanunen takibatı mucip bir cihet 
bulunamamış ve ademi kifaye kararına gelince: 
müstahdem olan belediye reisi hakkında 1580



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsa sî Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1496
İ563

1515

Haşan Tahsin Oku
tan ve ar.
Tamzara mahallesin
den.
Şebin Karahisar. 
Abdullah özsaraç ve 
ar.
Tüccardan.
Kınık.

634 I Nuri Işlak.
665 I  Emir Ahmet mahal

lesinden.
Çorum.

Şebin Karahisar ka
zasının vilâyet haline 
konulması.

Hisseli arazisine sal
ma tarholunduğun- 
dan şikâyet.

sayılı kanunun 94 neü maddesi cari bulunmuş 
olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü; Amme hukukuna taallûk eden 
şikâyetler hakkında vekâletçe yapılan tahkikat 
ve tetkikat sonunda mucibi takip bir cihet-görü
lememiş olduğu anlaşılmakta ve müstedileriu 
mülkiyetleri altında bulunan su membalarına be
lediyenin tecavüz ve müdahalesi vaki ise bu hu
sus için mahkemelere müracaat zaruretinde bulu
nan alâkadarların dilekleri hakkında encümence 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2366 16 - X II -1940

Müstedilerin bazı m.ucip sebepler serdile Şe
bin Karahisar kazasının vilâyet haline ifrağı ta
lebine dair olan istidaları Dahiliye vekâletine 
gönderilmiş ve alınan cevapta :

Şebin Karahisar 20 - V - 1933 tarih ve 2197 
sayılı kanunla kazaya kalbedilmiş ve halen bu va
ziyeti değiştirecek mühim bir sebep görüleme
miş olduğundan dileğin isafına imkân bulunma
dığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2367 16-XII-1940

Müstedinin arzuhalinde : Sahibi bulunduğu 
Hacıpaşa köyüne bağlı Divanıkebir köyünde 
senevî beş yüz kırk kuruş vergisi olan hisseli ara
zisine 937 yılında köy tarafından 400, 1938 yı
lında 800, 1939 yılında ise 150 kuruş salma tar- 
holunduğunu bu mütefavit salmaların tarhı köy 
kanununun 44 ncü maddesinin 5 nci fıkrasına 
mugayir ve muhalif bulunduğunu bu fıkrada sal
manın yalnız köylüye tarhedileceği musarrah ol
masına rağmen mahza yerli memurların ba- 
zicesi olan cahil muhtarların yaptıkları kanun
suz hareketlerden zarar görüldüğü bahsedil
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Yapılan tet- 
kikatta 1936 yılında kendisine salma salınmadı- 
ğmdau mumaileyhin salındığını iddia ettiği 400



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal verenle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1453 ! î. Etem Ayaşlı.
1520 Erenköy Kozyatağı 

40 No. lı evde emek
li albay.
İstanbul.

3527 sayılı af kanu
nunun hakkında tat
biki.

kuruşun köydeki ortaklarına ait bulunduğundan 
1937 yılında sandık mevcudu müsait olduğun
dan salma yapılmadığından 1938 yılında Nuri îş- 
lağın şifahî muvafakati üzerine köydeki ortak
larına ait 800 kuruş salma kendisinden tahsil 
edilmiş ise de mevzuata aykırı olması hasebile bu
nun kendisine reddeildiğinden 1939 yılında da 
150 kuruş salma salındığından bahsile bu hu
suslarda idare âmir ve memurlarının usulsüz ve 
kanunsuz hareketleri vukubulmamış olduğunu 
bildirmektedir.

Iş düşünüldü :
Bahsedilen hâdise hakkında kazaî mercilere 

müracat zarureti bulunmakla encümende tetkikat 
ve tahkikat ile bir karar itasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2368 16-XII-1940

Müstedi arzuhalinde: 75 yaşında eski bir as
ker olduğundan 1293 ve 1313 harplerine iştirak 
ettiğinden umumî harpten evvel tekaüt edilip 
harp esnasında tekrar hizmete alındığından ve 
umumî harbi müteakib evine çekilmiş ise de 
millî mücadele zamanında arzusu hilâfına ve in
zibat neferlerile vapura bindirilerek îzmite Sü
leyman Şefik Paşa maiyetine gönderildiğinden 
ve orada az bir müddet kalmış olup Anadoluya 
cephane ve saire kaçırdığından ve Anadoluya 
geçmek istediği halde büyük rütbeli zabit is
tenmediğinden arzusuna muvaffak olamadığın
dan ve sonra tekrar evine çekilerek kurtuluş
tan sonra Divanı harpte müttefikan beraetine 
karar verilerek müterakim tekaüt maaşlarını 
almış olduğundan bahsile neticede heyeti mah
susa kararile hizmeti Devlette kullanılmama 
kararı verildiğinden ve tekaüt maaşının da ke
sildiğinden şikâyet ederek yanlış tatbik edilen 
3527 sayılı af kanunu muvacehesinde mağduri
yetten kurtarılmasını istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında: Yafa 
alay kumandanlığından mütekait bulunan müs
tedinin kuvvai inzibatiye îzmit havalisi levazım 
reisliğini deruhde etmiş olmasından dolayı hak
kında hizmeti Devlette kullanılmama kararı alın-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1428
1495

Mustafa Lüleci. 
Nafia fen memuru. 
Bursa.

Askerlik muamelesi
ne itiraz.

chğından ve şimdi istinat ettiği 3527 sayılı ka
nunda bu gibilere maaş tahsis edileceğine dair 
bir hüküm ve sarahat mevcut olmadığından Di
vanı muhasebat reisliğinin 1938 - 3112 tarih ve 
141038 - 4825 numaralı tezkeresile bildirilen 
umumî heyet kararma göre dileği yerine geti
rilememiş olduğundan ve ayni mesele hakkında 
18- I X -1939 tarihinde vekâlet aleyhine Temyi
zi askeriye idarî dava açılmış olduğu bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol- 

mıyarak Askerî temyiz mahkemesine müracaat 
eden müstedinin dileği hakkında encümence 
karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2369 16 - X n - 1940

Orta tahsilini ikmal ile girdiği Nafıa fen mek
tebi, bir sene sonra teknik okulu haline ifrağ 
edilmiş ise de iki sene zarfında askerlik ders
leri ve kampları ikmal etmiş bulunduğundan 
yedek subay olmasını ve askerlik vesikasının da 
muvazzaf askerlik maddesine katılmasını isteyen 
Mustafa Lülecinin arzuhali Millî Müdafaa vekâ
letine gönderilmiş ve alınan cevapta: müstedinin
1936 da girdiği fen mektebinin mezunlan, yedek 
subay olmak hakkını haiz idi ise de 3074 sayılı 
kanunla mektebin teknik okulu haline ifrağı se
bebile 1938 den itibaren bu mektep mezunları
nın tahsil dereceleri itibarile subay olmak hak
kını kaybetmiş olduklanndan 2238 sayılı kanu
nun son fıkrası mucibince muvazzaflık hizmeti
nin nihayetinden iki ay tenzil edilebileceğinden 
bahsedilmiştir, 

îş  düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği 

surette kazaî mercilere müracaat edilmesi icap 
edeceğinden arzuhali üzerine encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2370 16- X I I -1940



f l
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3397
3569

1484
1551

Etem Şengül. 
Abdullah ve arka
daşları namına süt
çü esnafından. 
Menemen. ‘

Ali Fahri ve Musta
fa Veyger ve ar. 
Sütçü esnafı namına. 
Bandırma.

Sütlerinin adi katar
lardan başka sürat 
katarlarına da ka
bulü.

Sütlerinin adi katarlardan başka haftanın 
diğer üç gününde sürat katarlarına da alınma
sını dileyen müstedinin arzuhali Münakalât ve
kâletine gönderilmiş ve alınan cevapta: sürat 
katarlarına tehir verdirilmemek şartile ve bir tec
rübe neticesinde olmak üzere taleplerinin isafı
nın alâkadarlara tebliğ ettiğini bildirmektedir.

îş  düşünüldü: dilek yerine getirilmekle yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2371 16 - XII -1940
1537

İ6Ö7
Kayıkçılar cemiyeti 
reis ve azalan, 
înebolu.

Çekek ve kalafat ye
ri hakkında.

îneboluda Çekek ve kalafat yerinin deniz na
kil vasıtalarının selâmeti için kendilerine lâzım 
olmasına rağmen Belediye varidatının arttırıl
ması maksadilc tüccar mallarına tahsis kılınma- ■ 
sından şikâyet eden cemiyetin istidası Münaka
lât vekâletine gönderilmiş ve alınan cevapta: 
bahsedilen yerin liman idaresine aidiyeti ve be
lediye ile liman idaresi arasında bu hususta ta- 
haddüs eden dava, liman idaresinin lehine neti
celendiği ve bu suretle kayıkçıların arzulan da 
tahakkuk etmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2372 1 6 - X I I -1940

2089
2193

Mustafa Sevinç ve 
Hüsniye Sevinç. 
Süleymanlı köyünde. 
Erzincan.

Mağduriyetten kur
tarılması.

Zelzele felâketini müteakip Osmanelide otu
ran menkul eşhastan kayın babasının yanma 
gittiğinden ve felâketzedelere tohumluk dağıtıl
dığından Erzincana avdet etmiş ise de havale ye; 
tohumluğu alamadığından şikâyet eden müstedi- 
lerin arzuhalleri Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve
kâletine gönderilmiş alınan cevapta: müstedinin 
felâketten evvel babası Yaşar ile birlikte oturdu
ğundan ve Yaşara öküz ve iaşe bedeli verilmiş 
bulunduğundan müstedi hakkında ayrıca mua
mele icrasına lüzum görülmediğinden bahsedil
miştir.

îş düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2373 16 - X I I -1940
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1935
2033

598
625

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

1522
İ589

Ahmet ve ar. 
Gazipaşa nahiyesi ve 

Pazarcı, Karalar, Bah 
şiş, Beyerebucak, Çö- 
rüş muhtarları namı
na.
Karalar muhtarı. 
Alanya.

Fethi Emil.
Cezaevi üçüncü ko
ğuşta İstanbullu. 
Ankara.

Nahiyelerinin tam 
teşkilâtlı yapılması 
ve mahkeme, tapu, 
nüfus ve maliye şu
belerinin açılması.

Yeni cezaevine nakli.

Mustafa Barutçu - 
oğlu.
Tilkilik Osmanzade 
yokuşu No. 46.
Aveılar ve atıcılar
cemiyeti reisi.
İzmir.

3167 sayılı kara av
cılığı kanununa bazı 
cihetlerin ilâvesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kaza merkezine çok uzak bulunmaları sebe- 
bile nahiyelerinin tam teşkilâtlı olmasını, mah
keme, tapu, nüfus ve maliye şubelerinin küşadı- 
nı isteyen müstedilerin arzuhali Dahiliye vekâ
letine gönderilmiş alınan cevapta :

Kadro müsaadesizliği dolayısile bu talebin 
yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildiril
miştir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2374 16-XII-1940

Dilekçede : Altı ay hafif hapis cezasile mah
kûm olduğundan ve hasta bulunduğundan bahsi
le yeni ceza evine naklini isteyen müstedinin ar
zuhali Adliye vekâletine gönderilmiş alınan ce
vapta : İş esası üzerine kurulmuş olan ceza ev
lerine seçilecek mahkûmların cezalarının en az 
altıda birini ikmal etmiş bulunmaları ve geri ka
lan cezalarının iki seneden aşağı olmaması icap 
etmekte bulunduğundan müstedinin geri kalan 
ceza müddetine nazaran yeni ceza evlerine kabu
lüne imkân görülemediği bildirilmiştir, 

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2375 16-XII-1940

Müstedinin arzuhalinde : 3167 sayılı kara av
cılığı kanununun tatbikatta görülen noksanları 
sayılmakta ve kanuna ilâvesi lâzımgelen hususa- 
tı zikrederek bazı temenniyatta bulunmaktadır. 

Ziraat vekâletinin cevabında :
Bu hususta bir kanun lâyihası hazırlanmakta 

olduğu bildirilmektedir, 
îş  düşünüldü :
Kanunda tadilât lüzumuna dair dilek hak

kında Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2376 16-XII-1940
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618 ! Osman Erturan. j  Bakiyei müddeti ce-
648 ! Cezaevinde mahkûm zaiyesiuin tecili, 

j Hopanm Viee nahi- 
I yesinin Gavra ma- 

naster mahallesinden 
Memetoğlu.
Rize..

İstidasına bağlı Rize Hükümet doktorunun 
raporundan anlaşılacağı üzere sirayet edici ve
rem hastahğına maruz bulunduğundan bakiye 
cezasının tecilini isteyen Osman Erturanm ar
zuhali Sıhhat vekâletine gönderilmiş ve alınan 
cevapta müstedinin Trabzon sıhhiye heyetince 
yaptırılan röntgen ve muayenesinde şikâyet ©di
len arızaya ait serirî bir şey kalmamış olduğu ci
hetle dileğinin isafına mahal olmadığı bildiril
miştir.

Iş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

alâkasının kesildiğinden bahsile halen yaşının 
ilerlemiş bulunması ve gözlerinden malûl olma
sı sebebile maaşının iadeten tahsisini isteyen 
müstedinin arzuhali Maliye vekâletine havale 
edilmiş, alınan cevapta: Arzuhal sahibi, malûli- 
yeti sebebile maaşının 1683 sayılı kanunun 54 
ncü maddesine tevfikan kaydi hayat şattile 
tahsisini istemekte ise de istihsal eylediği rapor
lar bahsedilen maddeye uygun olmadığından 
Sıhhiye dairesince tasdik edilmemiş ve bu se
beple kendisine kaydi hayat şartile maaş tahsi
sine kanunî imkân kalmamış ve bu hüsusta ay
rıca Askerî temyiz mahkemesinde ikame eyle
diği davasının da reddedilmiş olduğu bittahkik 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü: Kanun mucibi iki şenelil, 
maaşını alarak Hazine ile alâkası kesilen ve is
tihsal eylediği raporu Sıhhat dairesince tasdik 
kılınmaması sebebile malûliyeti teeyyüt etme
yen ve açtığı davayı kaybeden müstedinin dilç-

Karar tNo. Karar tarihi

2377 16-X1I-1940

1781 Yenişehir îsmet înö- şınm iadeten tahsisi.
1699 Fahriye özbilgi. Kesilen yetim maa-

I nü caddesi No. 8. îçel 
mebusu Gl. Cemal 
Mersinli evinde mi
safir.
Ankara.

Babası Rodos jandarma komutanı Albay Ab
dullah Hilminin vefatı üzerine validesile kendi
sine bağlanan eytam maaşının validesinin vefa- 
tile 551 kuruş olarak tamamen kendisine tahsis 
kılındığından ve ancak 1683 sayılı kanunun 
ikinci maddesi mucibince 45 yaşını ikmal etme
diği için 290 lira ikramiye verilerek Hazine ile
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1689
İ769

ği hakkında encümende karar itasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2378 16 - XII -1940

İsmet özral.
Türkali mahallesi Şe
hit Nuri sokak No. 8. 
Selânik mübadille - 
rinden.
Beşiktaş - İstanbul.

İskân muamelesi H. 1929 tarihinde Ankara İskân müdürlüğünden 
aldığı 94,5 liralık bir kıta mübadil istihkak maz- 
batasile Tarsusta 1930 tarihinde camiinur ma
hallesinde Kanziniyan veresesi metrukâtından 
bir evin yansına iskân edildiğinden ve fakat 
bilâhare bu evin Girit mübadillerinden dişçi 
Ali validesi Selimeye teffiz edildiğinden ve bu 
münasebetle vaki şikyetinden bir netice alama
dığından ve istihkak mazbatasını da kaybetti
ğinden bahsile yeniden isknını istemekte olan 
müstedinin arzuhaline karşı Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletinden verilen cevapta:

Müstediye ne iskân ve ne de teffiz suretile 
iddia ettiği evin verilmediğinden ve istihlâk maz
batası verildiğinden bir kayit ve karara tesa
düf edilmediğinden bahsile memleketinde bırak
tığı mallara ait tasarruf evrakını muayyen müd
det içinde vermemek suretile bu hakkını da kay
bettiğinden yapılacak muamele olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü :
Müstedinin iddia ve beyanatı tahakkuk etme

diğine ve bu sebeple vekâletçe hakkında bir mu
amele ifasına imkân olmadığına binaen encümen
ce de tayini muameleye mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2379 16- X I I -1940

4941
5288

Eşme köyü namına 
ihtiyar heyeti.
Geyve.

Ormandan temin edi
lecek mahrukata ait 
beyannamelerin mu
amelesinin erken ya
pılması H.

210 haneli ve bin nüfuslu köylerinde biber 
ziraati ile iştigal edilmekte olduğundan gerek 
bu ziraate ve gerek şahsî ihtiyaçlarına sarfı ik
tiza eden mahrukatı zamanında orman idaresin
den ruhsat alarak temine muvaffak olamadıkla- 
nndan şikâyet eden ihtiyar heyetinin arzuhaline 
karşı Ziraat vekâletinden verilen cevapta : bahse
dilen köy halkının gerek zatî ve gerek ticarî ih- 
tiyaçlanna yetecek mahrukat için izin kâğıdı ve
rilmiş olduğundan ve bu kâğıdın müddeti bitme-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1446
1513

Aziz Gürbüz. 
Taşmektep sokak 7 
numaralı evde eski 
altıncı şube başme- 
muru.

1529
1597

Fatma Kesmez. 
Seyyit Nasullah ma
hallesinde mutaf De
nizlili Kadir Kesmez 
ailesi.
Menemen.

Bakırköy - İstanbul. 
Emniyet umum mü
dürlüğü kadrosuna 
alınan emsali gibi 
mağduriyetten vika
yesi.

Para yardımı yapıl
ması.

den yenisinin verilmesine mevzuat müsait olma
dığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2380 16- X I I -1940

19 sene polis hizmetinde bulunduğundan ve
1937 de maaşları ücrete tahvil kılındığından ve 
hizmet müddeti 33 seneyi bularak tahdidi sinne 
tâbi tutularak hizmetten çıkarıldığından bahsile 
tekrar Emniyet umum müdürlüğü kadrosuna alı
narak ücretleri maaşa tahvil küınan emsalleri gi
bi kendisinin de mağduriyetten vikayesini iste
yen Aziz Gürbüzün arzuhali Dahiliye vekâletine 
gönderilmiştir.

Alman cevapta :
Belediye kanununun 109 ncu maddesi muci

bince ve İcra Vekilleri Heyeti kararile İstanbul 
belediye zabıtası, polise devredilmiş ve fakat em
niyet bütçesi müsait olmadığından bunların ma
aşları sabıkı veçhile belediyeden ücret olarak 
verilmiş ve 1938 de belediye zabıtası, umumî kad
roya alınarak maaşları muvazenei umumiyeden 
tediye edilmeğe başlamıştır.

Hizmeti ücretle geçen bir memurun maaşlı me
mur addedilmesine imkân görülmemiş ve keyfi
yet bir kere de Divanı muhasebattan sorulmuş 
ve alınan cevapta : Ücretle geçen müddetlerin 
185 sayılı tefsir kararı dairesinde nazara alın
maması icap edeceği bildirilmişti.

İş düşünüldü : Meri kanunların yanlış tatbi
kinden mütevellit olmayan ve yeni bir kanun 
mevzuu olan dilek hakkında encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2381 16- X I I -1940

Müstedi arzuhalinde : Zevcinin vefatile ye
disi erkek üçü kız olmak üzere on çocuk anası ola
rak fakir kaldığından bahsile para yardımı ya
pılmasını istemektedir.

S. ve İçtimaî muavenet vekâletinin cevabında: 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 156 ncı mad-
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desi mucibince bu kanunun neşri tarihinde sağ 
çocuğu altı veya altıdan fazlaya baliğ olan anne
lere madalya, neşri tarihinden sonra keza sağ 
çocuğu altı veya altıdan fazlaya baliğ olan anne
lere para mükâfatı verilmekte olduğundan ve 
müstedinin kanunî vaziyetine binaen madalya ve
rildiğinden bahsolunmaktadır. 

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2382 16 - X II -1940

1863
İ956

2751
2889

Sefika Güner.
Şeyh resmî mahalle
si, Yedi emirler so
kak No. 45 de ölü 
teğmen Hüseyin Av- 
ni Güner eşi.
Fatih - îstanbul.

Erzincan felâketin
de ölen eşinden maaş 
bağlanması.

Zevci teğmen Hüseyin Günerin Erzincan 
zelzelesinde vefat ettiğinden ve bir yavrusile tek 
başına kaldığından ve müracaatta bulunduğu 
M. M. vekâletinden verilen cevapta:

Zevcinin vazife başında ölmediği ve hizmet 
müddetinin az olduğu için maaş bağlanamıya- 
rak ancak ikramiye verilebildiğinden bahsedil
miş ise de haklarında 1683 numaralı tekaüt ka
nununun 52 nci maddesinin değil 45 ve 46 ncı 
maddelerinin tatbikim dileyen müstedi Şefika 
Günerin arzuhali M. M. vekâletine gönderilmiş 
ve alman cevapta: Teğmen Hüseyin Günerin 
vazife başında değil zelzelede bir duvar enkazı 
altında kalmakla vefat ettiğinden hakkında an
cak 52 nci maddenin tatbik edilebileceğini ve bu 
iş için vekâlet aleyhine Askerî temyiz mahkeme
sinde idarî dava açılmış olduğu bildirilmiştir, 
îş  düşünüldü: Dilek hal mercii olan mahke
meye arzedilmiş olduğuna binaen encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi 

2383 16 - XII -1940

1648
1727

Galip Gençoğlu ve ar 
Halk namına.
Yerköy .

Çiçekdağı kaza mer
kezinin Yerköy e nak
li-

•

Çiçekdağı kaza merkezinin Yerköye naklini 
isteyen müstedilerin arzuhalinin havale olundu
ğu Dahiliye vekâletinden gelen cevapta: Kaza 
merkezinin Yerköye nakli ile Yozgata bağlan
ması hakkmdaki kanun lâyihasının Yüksek 
Mecliste bulunduğu bildirilmiştir.
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791
826

Ayşe Baştürk. 
Yapraklı nahiyesinin 
Unür köyünden Ka- 
rabaşoğull arından şe
hit Yunus eşi. 
Çankırı.

2103
2210

Nimet Şevki Türk- 
kan.
Dördüncü vakıf hanı 
4/28 No. avukat Na
fiz yazıhanesinde. 
İstanbul.

Tütün ikramiye is
tihkakının verilmesi.

ölü yüzbaşı Memet 
Şevki hakkında nis- 
beti askeriyesine da
ir tatbik edilen mua
melenin kanunsuzlu
ğuna binaen kaldırıl
ması H.

İş düşünüldü:
Dilek hakkında eııcümenimizce tayini mua

meleye mahal olmadığına karar verildi
Karar No. K. Tarihi

2384 16 - XII -1940

Müstedi arzuhalinde şehit karısı olduğundan 
ve emsali misillü tütün ikramiyesine istihkakı bu
lunduğundan ve 1939 yılına ait ikramiyenin 
verilmesi lüzumundan bahsetmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
1485 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 

her sene Ziraat bankasında toplanan 1/3 beyiye
lerin ayni kanunun 4 ncü maddesi mucibince 
vaziyetlerini tesbit ettirerek o yıl tahakkukuna 
alınmış bulunan malûl ve şehit yetimlerine ta
mamen dağıtılmakta olduğundan ve müstedinin 
o yıl vaziyetini tesbit ettirmemiş bulunması do- 
layısile 1939 yılma ait ikramiye namile kendisine 
para verilmesine kanunen imkân bulunmadığın
dan bahsolunmaktadır.

Iş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2385 16 - XII -1940

Müstedi tarafından verilen arzuhalde: ölü 
Yüzbaşı Memet Şevki hakkında askerî nisbeti- 
nin kesilmesine dair tatbik edilen muamelenin 
kanunsuzluğuna binaen bunun refine ve esa
retten memlekete avdeti tarihine kadar muvaz
zaflık ve 1926 tarihinden ölüm tarihi olan 1932 
ye kadar tekaütlük maaşının miraslı müstehikle- 
rine verilmesi istenilmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevapta : 
Yüzbaşı Memet Şevkinin 347 sayılı kanunun be
şinci maddesine tevfikan askerî nisbetinin kesil
miş olduğu ve 2527 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi mucibince affin ve refin askerî nisbeti 
kesilenlere şamil olmadığı ve ancak Devlet Şû
rası deavî dairesi umumî heyetince sadır olan
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karar dairesinde müteveffanın yetimlerine maaş 
tahsis kılındığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2386 16- X I I -1940

1988
2102“

384
~4Ö6~

Fahrinnisa ve ar. 
Taşhan caddesi No. 
37. ölü Alâettin ve
reseleri.
îstanbul - Bakırköy.

Murislerinin Yanya- 
da terkeylediği emlâ
ke mukabil kendileri
ne verilen mallar H.

Murisleri Alâettin Yanyada terkeylediği em
lâke mukabil kendilerine Pendikte bir ev ile iki 
dönüm bostan verilmiş ise de bostanın zuhur eden 
müstehikkine iadesine rağmen buna bedel bir 
tarla verilmediğinden şikâyet eden müstedilerin 
arzuhali üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve
kâletinden alınan cevapta:

Bostanın zuhur eden sahip ve müstehikkine 
iadesinden sonra 1771 sayılı kanuna tevfikan 
yeniden emval teffizine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2387 16 - XII -1940

Kamer Mercan. 
Samanpazarında ye
ni kulübede tütün 
bayii.
Kastamonu.

Erzincandan Kasta- 
monuya sürüldüğün
den ve kazanç vergisi 
borcundan dolayı taz
yik edildiğinden şi
kâyet.

Müstedi Erzincandan Kastamonuya sürüldü
ğünden ve kazanç vergisi borcundan dolayı taz
yik edildiğinden bahsile vergiden affini istemek
tedir.

Bu dileğine karşı Maliye vekâletinden veri
len cevapta:

Bahsedilen verginin 3773 sayılı kanuna tev
fikan terkine tâbi olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi 

2388 16 - XII -1940

980
1024

Haşan Acar ve ar. 
Kıranköy sabık muh
tarı.
Eşme - Manisa.

Arazi tahririndeki ka
nunsuzluk hakkında.

Köylerinde yapılan arazi tahririnde kanunsuz
luk yapıldığından şikâyet eden müstedinin âdil 
bir heyetin izamına dair vaki talepnamesi Mali
ye vekâletine havale edilmiş ve alman cevapta : 

Yapılan tahrir müştekiler tarafından kanu
nî mercide yapılan itiraz ve şikâyetler varit gö-
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3826
4086

Fevzi Feyyat Hacı- 
eğhı.
Gevaş.

Kaza kaymakamı H.

riilerek vergilerinin tenzil olunduğu bildirilmiş
tir.

îş  düşünüldü :
Müstedilerin dilekleri kanunî mercilerce naza

rı dikkate alınarak dilekleri yerine getirilmiş ol
makla yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2389 16 - XII -1940

Edebe ve kanuna mugayir hareketlerde bu
lunan ve hakkında salâhiyetti mercilere şikâyette 
bulunulan kaza kaymakamı tarafından iğbirar 
sevkile evine kaçak eşya attınldığmdan şikâyet 
eden müstedinin arzuhali Dahiliye vekâletine ha
vale edilmiş ve alınan cevapta :

Kaymakam hakkında yaptırılan tahkikat so
nunda idare heyetince meni muhakemesine ka
rar verilmiş olduğu bildirilmiştir, 

îş  düşünüldü :
Şikâyet, kazaî bir mevzua temas etmekle encü

mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2390 16-X I I -1940

698
~n(T

Necip Sığınak. 
Avukat.
Palo.

Hâzineden satın al
dığı arazi hakkında.

Elâzığ vilâyetinin Karakaçan kazasının Pikö- 
yünde Hâzineden satın aldığı araziye aşiret reisi 
Resul Ağa ile kardeşi Yusuf un şerrinden tasar
rufa muktedir olamadığından ve idarî makamla
ra vaki şikâyetinden bir netice alamadığından 
bahseden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâ
letinden verilen cevapta : Şikâyetin 2311 sayılı 
kanunla halline mahallen imkân olmadığından 
hâdisenin mahkeme marifetile halli lüzumu bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü :
Filhakika şikâyet mevzuu, doğrudan doğruya 

mahkemelerce halledilecek hususata müteferri ol
makla encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2391 16 - X II -1940
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3663
3866

554
"591

Memet Allahverdi ve 
arkadaşları.
Orta mahallesinden. 
Gevaş.

Kaza kaymakamı ve 
memurlarından şikâ
yet.

Lûtfi Abdülvedut. 
Çeşme sokağı No. 10 
evde Muntazam borç
lar umum müdürlü
ğü kâtiplerinden. 
İstanbul - Eyüp.

Açığa çıkarıldığından 
ve suçu mahkeme ka
rarile tebeyyün etme
diği halde mağdur bı
rakıldığından şikâyet.

Müstedinin kaza kaymakamından ve kaza me
murlarından muhtelif maddelerle vaki şikâyetle
rini havi istidaları Dahiliye vekâletine gönderil
mişti. Alınan cevapta :

Yapılan tahkikat sonunda kaymakam hakkın
da sadır olan meni muhakeme kararının Devlet 
şûrasınca ve diğer memurlar hakkındaki meni 
muhakemelerin de vilâyet idare heyetince tasdik 
olunduğundan ve müştekiler hakkında kanunî ta
kibat yapılmak üzere evrakın müddeiumumiliğe 
verildiğinden bahsolunmaktadır. 

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2392 16- X I I -1940

Açığa çıkarıldığından ve suçu mahkeme kara
rile tebeyyün etmediğinden ve şahsî kanaatlara 
kurban edilerek mağdur bırakıldığından bahis ve 
şikâyet eden müstedi Lûtfi, 1777 sayılı kanunla 
verilen nafaka parasının muhakeme sonuna ka
dar kesilmemesi için 2658 sayılı kanun hükmü
nün tefsirini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında on senelik ma
aş tediyatmda vukua getirilen suiistimalde alâ
kası görülmekle işten menedilen ve vekâlet em
rine alınan müstediye, muhakemesi devam et
mekte olmasına binaen 2658 sayılı kanuna tevfi
kan açık maaşı verilmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü : Kanuna muhalif bir muamele
nin hakkında tatbik edildiğinden şikâyet etme
yen ve yalnız bir kanun hükmünün tefsirini di
leyen müstedinin arzuhali üzerine Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2393 16-XII-1940



1335 ! Bahtiyar Keskin. 
Yagfiİ Bulaca mahallesi mü

messili.
Vize.

13 Arzuhal verenle-
g o rin adı, sam ¥e
<i oturdukları yer

1357 Haşan Kurt.
1418 Sinanpaşa camii No.

1. Şarkî Karahisarlı. 
İstanbul - Beşiktaş.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Vize kasabası 
rukat ihtiyacı 
kında.

mali
li ak-

Vize kasabasının mahrukat ihtiyacının temin 
edilemediğinden ve vaki müracatlarına karşı, 
köylünün ihtiyacı temin edilmeden kasabaya 
bir şey verilemeyeceğinden bahsedilmekte mey- 
va ağaçlarının kesilmesi zarureti hâsıl olduğun
dan bahsile şikâyet eden Bahtiyar Keskinin ar
zuhali Ziraat vekâletine gönderilmiş ve alman 
cevapta :

Mahallen tetkikat yapılmış ve kasabanın nü
fusuna binaen tarife yolile mahrukat verilmesi
ne kanunî imkân bulunamadığından ve kâfi mik
tarda orman keşfi yapılarak belediyece arttır
maya iştirak edilmesi suretile kasaba halkının 
ihtiyacının karşılanması mahalline yazıldığından 
ve yapılan muhaberede bu kaza dahilinde yapı
lan satışlarla kaza halkının yakacak ihtiyaçları 
fazlasile karşılandığından ve ahar kazaya odun 
nakline teşebbüs edenlerin menedildiğinden bah- 
solunmaktadır.

Iş düşünüldü : İcap eden tedbirin vekâletçe 
alındığına ve Encümence yapüacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2394 16-XII-1940

Malûliyet maaşı tah- Umumî harpte malûl kaldığından ve malûli- 
yetini müsbet tekemmül ettirdiği evrakın zayi 
edildiğinden ve emsaline nazaran mağduriyetine 
nihayet verilmediğinden bahsile şikâyet eden 
müstedinin arzuhali M. M. Vekâletine gönderile
rek alınan cevapta : müstedinin malûliyet anzası 
emraz cetvelindeki derecattan birine uygun ol
madığından maaşının bağlanamadığı ve bu cihet 
kendisine tebliğ olunarak alınan ilmühaber dos
yasında hıfzedildiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: tatbik edilen muameleye ka
naat edilemediği surette salâhiyettar kazaî mer-
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cMere müracaat edip . hâdise -üzerinde Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2395 16 -X II -1940

Reis M. M. Katip Aza Aza Aza
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Bursa

II. Karan II. Şarlan M. Ulaş F. Sözener L. Gören M. F. Gerçeker

Aza Aza Aza Aza Aza Aza
Gaziantep Kocaeli Niğde Samsun Siird Sivas

M. Şahin 1. Tolon N. Erem N. Fırat R. Ş. Dağ Gl. A. öz. Erdemgil

Aza 
Tokad 

M. Develi

Aza
Van

M. Boya

Aza.
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1288
1348

938
979

Ahmet Yalçın.
Nafia işlerinde müs
tahdem Elazığlı. 
Çorum.

Çorumda emlâk ve 
arazi verilmek sure
tile terfih edilmesi.

Cemal Biçer.
Ilhan köyünden Me
met vereselerinden 
Memet oğlu.
Emirdağ.

1502 Yusuf Neca Küçük-
T56*T başaran.

Takkeci mahallesi 0-
1218 takçılar caddesi No.
1278 7 evde.

İstanbul - Eyüp.

Hakkında sadır olan 
asliye mahkemesile 
Temyiz mahkemesi 
kararlarının hatalı 
olduğundan bozul
ması.

Beylerbeyi nahiyesi 
müdüründen şikâyet.

Nâzımiye kazasında Kürt isyanından muta
zarrır olduğundan ve mutavattm olduğu Ço
rumda emlâk ve arazi verilmek suretile terfih 
edilmemesinden bahseden müstedinin alâkadar 
Hükümet makamlarına müracaat etmesi iktiza 
edeceğinden encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi. ,

Karar No. K. Tarihi

2396 18 -X I I -1940

Verilen arzuhalde: Dedelerinden babalarına 
ve babalarından da ellerindeki tapu senetlerile 
kendilerine intikal etmesi iktiza eden tarlanın 
Temyiz mahkemesinin olbaptaki kararile şahsı 
âhara teslim edildiğinden şikâyetle mahkemele
rin bu kararlarının bozularak tarlanın kendile
rine teslimini isteyen müstedinin istidası üzeri
ne yapılan tetkikatta:

Müstedinin 21 - IV -1939 tarih ve 178/187 sa
yılı arzuhali üzerine encümenin 22 - X I - 1939 ta
rih ve 5Ö1 sayılı kararında (Yüksek Meclisin 
311 sayılı kararı dairesinde mahakimden sadır 
olan ilâmatm Mecliste tetkikine imkân olmadı- 
ğınden dileğinin reddine karar verildiği) anla
şılmış ve bu kararın tebdilini mucip bir sebep 
olmadığı da görülmüş olmakla arzuhalin hıfzına 
karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2397 18 - X n  -1940

îcra dairesince yapılan arttırma ile mülkiyeti
ne geçen gayrimenkulüne Beylerbeyi nahiyesi 
müdürünün haksız yere tecavüzünden şikâyet 
eden müstedinin arzuhali Dahiliye vekâletine ha
vale edilerek alman cevapta :

Müstedinin arsası yanındaki umumî yolu du
var çekmek suretile kapattığı anlaşılmış ve yapı 
yollar kanununun 13 ncü maddesine tevfikan yo
lun tekrar açılmış olmasından başka bir muame
le yapılmamış olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Yapı ve yol kanununun tatbikini kanuna mu

halif gördüğü surette müstedinin kazaî mercilere 
baş vurması zarurî bulunduğundan encümenimiz-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne, sebebden verildiği
oturdukları yer * -  .. . _____ _

ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

den gelen cevapta : Kanunî vecibelere riayet et
meyen müstediye resen takdir heyeti tarafından 
tarholunan muamele vergisi üzerine mumaileyh 
Hazine aleyhine Devlet şûrasına dava açmış ve 
davasının derdesti rüyet bulunmuş olduğu bildi
rilmiştir.

Hâdisenin hal mercii olan Devlet şûrasına in
tikal etmiş olduğuna göre encümenimizce yapüa- 
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

sağ kolunu kaybetmekle kendisine malûliyet 
maaşı tahsis olunduğundan ve 1935 senesine 
kadar öğretmenlik maaşile birlikte malûliyet 
maaşını da almış ise de terfih zammı hükmünde 
olan bu malûliyet maaşının tekaüt maaşı telâk
kisi ile mütekait bulunmadığından ve binaena
leyh buna müstahak olmadığından bahsile te
kaüt maaşının refine karar verilmiş olduğun
dan bahis ve şikâyet etmekte olan müstedinin 
arzuhaline Maliye vekâletinden verilen cevap
ta: Arzuhal sahibinin esas meslekinin muallim 
lik olmasından ve kendisine muhassas tekaüt 
maaşı da bulunmadığından ve esasen muvazzaf 
malûllerin terfih zamları istihdam edildikleri 
daire bütçesinden tesviye edildiğinden mumai
leyhin istihkakı olan terfih zammının eskişi gi-

Karar No. Karar tarihi

2398 18- X I I -1940

654 M. Rg,uf Demirtaş. Kanunsuz olarak ver- 
685~ Çeşme meydanında gi tarhedildiğinden

Halk dakik fabrikası şikâyet, 
sahip ve müdürü sa
bıkı.
Adapazan.

2430 sayüı kanunun muamele vergisi hüküm
lerine girmeyen değirmeni için defter, beyanna
me istendiğinden ve tarhiyat komisyonunca bir 
misli ceza ile birlikte kanunsuz olarak vergi tar
hedildiğinden balıs ve şikâyet eden müstedinin 
havale edilen arzuhali üzerine Maliye vekâletm

iş  düşünüldü :

2399 18-X I I -1940

1418 Safiyullah Tokay. Terfih zammı hak-
1484 Birinci orta okul ma- kında, 

tematik öğretmeni.
Kadıköy - İstanbul.

Verilen arzuhalde: 1325 tarihinde orta ted
risat öğretmenliğine intisap ederek bilâ fasıla 
bu meslekte çalışmış bulunduğundan ve umu
mî harpte kısa hizmetle silâh altına alınarak
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bi tediyesi lüzumunun İstanbul liseler muhasebe
ciliğine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

îcabı düşünüldü: Bidayetten itibaren orta ted
risat öğretmeni olup umumî harpte yedek subay
lıkla ordu hizmetine alınıp harpte bir kolunu zayi 
etmesi sebebile malûl kalan ve bu sebeple kendisi
ne malûliyet maaşı bağlanmakla beraber esas mes
leki olan öğretmenlikte kemafissabık istihdam 
edilmekte olan arzuhal sahibinin terfih zammı
nın eskisi gibi istihdam edilmekte olduğu daire 
bütçesinden tesviyesi Maliye vekâletince İstan
bul liseler muhasebeciliğine tebliğ edildiği anla
şılmış ve bu suretle dileği husul bulmuş olmak
la başkaca karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2400 18 -X I I -1940

Abdüloğlu Hüseyin. 
Tirilya nahiyesi Ni- 
yazibey mahallesi Bo
yacılar sokak No. 32. 
Usturumca göçmen
lerinden.
Mudanya.

İskân edilmediğin
den şikâyet.

Verilen arzuhalde : Balkan harbinden sonra 
1332 senesinde Usturumcadan muhaceretle Mu- 
danyanm Tirilya nahiyesinde iskân edildiğinden 
ve îstiklâl mücadelesinde askere gittiğinden ve 
Yunanlıların bu havaliyi işgalleri üzerine ailesi
ni kovmuş olduklarından ve bu güne kadar mü
teaddit müracaatlarına rağmen tekrar iskânları
nın yapılmadığından bahs ve şikâyetle göçmen 
olması sebebile iskân hakkının tanınmasını ve is
kânını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : Vaktile tarihi hicret ve sıfatı muhacereti 
teffiz rehberinin birinci ve iskân muhtırasının ye
dinci maddelerinde gösterilen şekillerde tev
sik edilemediği halde her nasılsa 1332 senesin
de Tirilyada iskâna tâbi tutulan müstedinin Yu
nan işgali üzerine Tirilyadan ayrılarak M. Ke
malpaşa kazasına gittiğinden ve istirdadı mütea
kip mahalli mürettebine gitmeyip Bursanm Çır
pan mahallesi nüfus kay dinin M. Kemalpaşa ka
zasının Sanbey cedit köyü nüfusuna naklen kay
dettirmek suretile Bursa vilâyetindeki bütün alâ
kasını kestiğinden ve Sanbey cedit köyünde 
uzun müddet kaldıktan sonra tekrar Tirilyaya 
gelmiş ise de istirdadı müteakip iskân yerine av
detle mallan başında bulunmadığından bu mal
lar başka muhacirlere verildiğinden ve Tirilya-



’cS

p
<

Arzuhal verenle
rin adı* sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

smm___—  —

Encümen karan ve ne sebebden verildi^

da tekrar iskânı için muayyen müddet içinde 
iskân talebinde bulunmamakla beraber esasen 
Tirilya nahiyesi dahilinde de Hâzineye ait emval 
olmadığı gibi kendisinin de çiftçi olmayıp ame
lelikle müştağil bulunduğu anlaşılmakla ve şu 
vaziyet karşısında müstedinin iskânına imkân gö
rülmediğinden bahsedilmektedir.

îş  düşünüldü : Vekâletçe iskânına imkân gö
rülmeyen müstedinin idari dava yolile hakkını 
araması iktiza etmekle encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2401 18 - X II -1940
2016
2lîfr

2498
2620

Sadrettin Sugür. 
Cezaevinde mahkûm 
Mahkeme eski zabıt 
kâtibi.
Akhisar.

Haksız olarak mah
kûm edildiğinden şi
kâyet.

Müstedi tarafından verilen arzuhalde: Bir 
zühul eseri olarak ve hiç bir menfaat ve kaste 
makrun ve müstenit bulunmıyarak bir evrakın 
ziyama sebebiyet vermek suçu ile Manisa ağır 
ceza mahkemesince kanuna mugayir olarak üç 
yıl, üç buçuk ay hapis cezasına mahkûm edil
diğinden ve altı nüfus ailesinin perişan kaldı
ğından bahsile dosyasının tetkikile yapılan 
haksızlığın düzeltilmesini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında: Akhisar mah
kemesinde zabıt kâtibi iken bazı eşhas hakkın
da mahkemelerden sadır olan mahkûmiyet ka
rarlarını havi dosyaların esas defterlerindeki 
kayitlarına (temyize gitmiştir) bilâhare de (nak
zen geldi) meşruhatını verip bunların altına da 
müddeiumuminin imzasını taklit ederek evrakı 
adliye üzerinde sahte muameleler yürüttüğü ve 
bu mahkûmiyetlerin infazına bu suretle bir se
neden fazla bir müddet mâni olduğu ve bir kı
sım dosyayı ortadan kaldırdığı Manisa ağır 
ceza mahkemesince cereyan eden muhakemesile 
sabit olmakla üç sene üç aya mahkûmiyetine ka
rar verildiği ve hükmün katiyet iktisap etmiş 
bulunduğu ve verilen hükümde adlî hata bulun
madığı bildirilmektedir.

îcabı düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı 
kararma tevfikan dilek hakkında encümence 
tetkikat icrasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. K. Tarihi

2402 18-X I I -1940
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5033
5385

Havva, Ali Acar ve 
ar.
Burgaz köyünden. 
Mudanya.

*

Borçlanma kanununa 
tevfikan borçlandır
dıklarından şikâyet.

-

1331 de Artvinden hicret ederek sakin olduk
ları köyde iskâna tâbi tutulmuşlarsa da emsalle
rine rağmen namlarına teffiz edilen gayrimen- 
kuller için borçlanma kanununa tevfikan borç
landırılmış olmalarından şikâyet eden müstedile
rin arzuhaline karşı vaki havale üzerine Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletinden alman cevapta: 
Filhakika bu şahıslar hakkında yanlış olarak borç
lanma muamelesinin yapılmış olduğu anlaşılmak
la tashihi cihetine gidilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü :
Yanlışlık görülmüş tashihi cihetine gidilerek 

dilek yerine getirilmiş olduğundan tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2403 18- X I I -1940

2521
2653

Fatma öner, 
îhsaniye mahallesin
de îsmet İnönü cad
desi 26 No. lı evde. 
Abdülvahap eşi. 
Bolu.

Eşinden tahsis edile
cek maaş hakkında.

'

1324 ve 1327 yıllarında Bolu mebusu olan ko
casından tahsisi icap eden maaş hakkında Dev
let şûrasından ilâm istihsal eylemesine rağmen 
muamelesinin ikmal edilmediğinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhali üzerine Dahiliye vekâletin
den gelen cevapta : Devlet şûrası karan daire
sinde müstediye maaş tahsis kılınmış ve yapılan 
muameleye karşı başka bir itiraz varsa Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesine tevfi
kan hareket etmesi icap edeceği bildirilmiştir, 

îş düşünüldü :
Dilek yerine getirilmiş ve encümence yapıla

cak muamele kalmamış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2404 18 - X II -1940

1879
1974

Hatice Sevindik. 
Yenişehir mahallesi
nin Zeybek sokak 
No. 5 evde.
Emekli erbaş eşi. 
İskenderun.

Yerilen yardım pa
rasının kesildiğinden 
şikâyet.

Zevcinin malûliyet maaşından dolayı yardım 
parasının kesilmesinden fevkalâde müzayakaya 
düştüğünden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
M. M. Vekâletine gönderilmiş alman cevapta : 

Erzincan zelzele felâketzedelerinden olan 
müstediye iki ay iaşe bedeli verilmiş ve fakat 
emekli erbaş olan kocasının malûliyet maaşı al
dığı anlaşılarak yardım ve iaşe parası kesilmiş 
ve zevci ile birlikte tekrar Erzincana gitmiş ol-
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Memet Aydoğan ve 
Ömer Tekcan.
Tahta kalede 1 No. lı 
dükkânda bakkal Sa
lih elile Bağlık kö
yünde Şarklı Resul- 
oğlu.
Bursa.

1284
1344

Salih özdemir ve ar. 
Çiftçiler namına mü
messil.

Aç ve evsiz kaldıkla
rından mağduriyetle
rine son verilmesi.

Değirmen] erinden 
muamele vergisi alın
maması.

dukları anlaşılmış olduğu bildirilmiştir, 
îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2405 18 - X I I -1940

Verilen arzuhalde: Siird vilâyetinin Hırzan 
kazasının Melefat nahiyesi halkından olup Bur
sa vilâyetinin fakir bir köyüne atıldıklarından ve 
nüfus adetlerine rağmen iskândan ancak 29 lira 
40 kuruş para verildiğinden ve aç ve evsiz ortada 
kaldıklarından ve aslen Türk ve İslâm oldukların
dan bahsile mağduriyetlerine nihayet verilmesini 
istemektedirler.

îstida üzerine Dahiliye vekâletinin verdiği 
cevapta: müstedilere emsalleri veçhile ve nüfus
ları nisbetinde nakdî yardımda bulunulduğu gibi 
yemeklik buğdaylarının da tevziine başlandığı 
bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Encümence tayini muameleye imkân olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2406 18 - X II -1940

Verilen arzuhalde :
Duz kırma imaline mahsus un değirmenlerin

den muamele vergisi alındığından şikâyet ile kuv
veti kırk beygiri geçmeyen motörlü değirmenle
rinden muamele vergisi alınmaması hakkında ha
zırlanan kanun lâyihasının biran evvel tasdiki- 
le muamele vergisinin kaldırılmasını istemekte
dirler.

îş  düşünüldü :
Dileğe taallûk eden kanun neşredilmiş ol

makla tayini muameleye imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2407 18-XII-1940
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Feyzullah înal ve 
Mustafa Kurt ve ar. 
Gevaşlar mahallesi 
mutemedi.
Burdur.

Odun fiatları 
kında.

hak-

3360
3532

Mustafa Akmer. 
Kayabaşı mahalle
sinde Hıfzı oğlu. 
Niğde.

1900
1996

Belediye reisinin ic
raatından şikâyet e- 
diyor.

Haşan Kuburoğlu. 
Cezaevinde.
İzmir mürettebatın
dan.
Kuşadası.

Belediyece nark konulmasına rağmen odun 
fiatlarının yükselişine alâkadar dairelerce ehem
miyet verilmediğinden şikâyet eden müstediler 
arzuhali üzerine Dahiliye ve Ziraat vekâletle
rinden alınan cevaplarda : bahsedilen kazada 
odun bol ve fiatlarının ucuz olduğunun tahkik 
kılındığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
. Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. . Karar tarihi

2408 18-XII-1940

Daha ehil kimseler varken belediye hademesi 
ve daha başka ehliyetsiz kimselerin belediye 
reisliğince muhtelif memuriyetlere tayin kılın
dığından şikâyet eden müstedinin arzuhali Da
hiliye vekâletine havale edilerek alınan cevapta: 

Açılan müsabakaya bir orta mektep mezunu 
iştirak ederek bunun da ayar memurluğuna ta
yin kılındığı ve orta mektep mezunu olmayıp 
tayin edilen diğer memurların dört senedenberi 
vazife görmekte oldukları bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2409 18 -X I I -1940

Asrî ceza evlerinden 
birine nakli.

Asrî ceza evlerinden birine naklini isteyen 
müstedinin arzuhali üzerine yeni ceza evlerinin 
kadroları hakkında tetkikat yapılmakta oldu
ğundan ve dileğin nazara alınacağına dair Adli
ye vekâletinin tezkeresi okunmakla encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2410 18 - XII - 194Q
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1941
■2039

Emine.
Feriköyünde Paşa 
mahallesi Atsız nefer 
sokak No. 55. Saraç 
Emir ustanın eşi. 
İstanbul.

Kocasından kendine 
ve çocuklarına maaş 
bağlanması.

1323 den itibaren askerî fabrikalarda çalış
mış olan kocasından kendisine ve çocuklarına 
maaş bağlanmasını isteyen müstedi Emiııenin 
arzuhaline karşı vaki havale üzerine Millî mü
dafaa vekâletinden verilen cevapta:

Saraç Emin ustanın hizmet ettiği esnada 
Temini istikbal sandığına yatırmış olduğu para
ları >nizamnameye tevfikan alarak sandıktan 
alâkasını kesmiş ve bilâhare ücretle çalışmış ise 
de bu sebepten dolayı maaş tahsisine imkân 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü -
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. K. Tarihi 

2411 18 -X I I -1940

937
978

Memet Osman ve 
Azime Nuri. 
Kütahya.

Hâzineden müzayede 
ile satın aldıkları 
gayrimenkuller hak
kında.

Müstediler arzuhallerinde :
Hâzineden müzayede ile satın aldıkları gay- 

rimenkullerin taksite bağlı bedellerini vaktinde 
vermişlerse de kanunu bilmediklerinden tapula
rını alamadıklarını ve bu sebeple tatbik edilen 
muameleden mutazarrır olduklarından mağdu
riyetlerine mahal bırakılmamasını istemektedir
ler.

Yapılan tetkikatta: Müstedilerin daha evvel
ce sepkeden dilekleri üzerine encümenimizce 
2119 sayı altında 23 -V I I -1940 da karar veril
miş olduğu anlaşılmakla yeniden karar ittihazı
na mahal olmadığına ve evrakın hıfzına karar 
verildi.

Karar No. K. Tarihi 

2412 18 -X I I -1940

2119
2226

Tevfik Aydın. 
Hepkebirler mahallesi 
Saylav sokak No. 9 
Şiirdin Tillo köyün
den Nasrettinoğlu. 
Kastamonu.

Kastamonuya naklin
den şikâyet.

Memleketinden Kastamonuya nakil ve iskân 
edildiğinden şikâyet eden müstedi hakkında en
cümenimizce 790 sayı ile ve 20 - X II - 1939 tari
hinde evvelce karar verilmiş olduğu anlaşılmakla 
bu seferki dileği hakkında karar ittihazına mahal
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olmadığına ve arzuhalinin hıfzına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2413 18 - XII -1940

)

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. Kâtip 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir 
Feyzi Sözener

Bolu
Lûtfi Gören

Gaziantep 
M. Şahin

Niğde 
N. Erem

Samsun 
N. Fırat

Siirt 
Şevket Dağ

Tokat 
M. Develi

Van
M. Boya
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sokak No. 22 makar
3421 na fabrikası sahibi.
3593 İzmir.
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Muamele vergisi H. Yüksek Reisliğe sunulup Encümenimize hava
le buyurulan arzuhglde:

İşletmekte bulunduğu makarna fabrikasının
1934 malî yılı ile 1>935 yılının ilk iki ayma ait 
satışlarında müşterilerden muamele vergisi na- 
mile aldığı mebaliğin muamele vergisi matrahına 
ilâve edilmediğinden dolayı İzmir varidat idare
since bu müddete ait satışlardan ikmal en yapı
lan 900 lira miktarındaki vergi tarhiyatına iti
raz etmiş ise de gerek Temyiz komisyonunca, 
gerek Şûrayi devletçe matruh verginin tasdi- 
kma karar verilerek tahsiline başlanmış ise de 
Devlet Şûrası deavi dairesinin içtihadı bilâhare 
değişmiş diğer müesseselere ait emsali tarhiyatta 
muamele vergisinin intikali vergilerden olduğu 
ve hâdisenin matrah ve kıymet ihtilâfından iba
ret bulunduğu beyanile bu kabîl tarhiyatın tas- 
dikma matuf Temyiz komisyonu kararlarının 
nakz ve tarhiyatın terkinine karar verildiğinden 
kendi hakkındaki Devlet şûrası ikinci deavi dai
resinden ittihaz olunan kararm fesh ve iptalile 
vergi farkının kaldırılması ve şeklen bu cihete 
imkânı kanunî görülmediği takdirde keyfiyetin 
resen takdirile 900 liralık muamele vergisinden 
müesseselerinin affini istemektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş alınan 
cevapta: 2430 sayılı muamele vergisi kanununun 
5 nci maddesinin «A» fıkrası mucibince vergi 
matrahı malın satış kıymeti olmasma rağmen ba
zı mahallerde yanlış tatbikatı önlemek üzere ya
pılan tebliğatı müteakip müessese sahiplerinin 
Hazine aleyhine Devlet şûrasma İdarî dava aç
mışlarsa da deavi dairelerince hâzinenin noktai 
nazarının kanunî mutabakatı görülerek bu dava
lar reddedilmiş bilâhare bazı kararlarda da mu
amele vergisinin intikali bir vergi olduğu cihetle 
mükelleflere yapılan tebligattan evvelki zamanlar 
için, kendilerinden istenilen vergiyi müşteriye 
devir imkânından mahrum bulunmaları sebep 
gösterilerek hiç bir kanunî hükme istinat olmak
sızın bu zamanlara ait vergi miktarlarının terki
ni cihetine gidilmiş ise de Devlet şûrasmca davası 
reddedilen müstedinin hakkındaki kararm lâzi- 
mülinfaz olmasma ve her kararm ancak taallûk 
ettiği hâdiseye maksur ve münhasır bulunması
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1833
1922

H. Basri Hoşgör.
C. Halk Partisi al
tında müskirat bayii 
Ihsan Bilgiç elile. 
Düzce.

Okuldan tardı hak
kmdaki cezanın kal
dırılması.

sebebile diğer müesseseler hakkmdaki kararın 
müstediye teşmilinin caiz bulunmamasına ve 12 - 
IV -1934 tarih ve 803 numaralı Yüksek Kamutay 
kararının da Şûra kararlarının tetkikına huku- 
kan imkân bırakmamasına binaen ve Devlet şû
rası deavi dairelerinden çıkan kararlar aleyhine 
ya iadei muhakeme veya tavzih talebile ancak 
mezkûr makama müracaat edilebileceğinden dilek 
hakkında bir muamele ifasına imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

îşin icabı düşünüldü :
Tarhedilen verginin kanuna muhalefetinden 

bahsile alâkadar mercilere müracaat eden ve 
binnetice Devlet Şûrasında da açtığı davası red
dedilen müstedinin gösterdiği emsal hâdiselerde 
içtihadın tebeddülünü mutazammın Devlet şûrası 
kararlarının kendi \ hakkında tatbikini istemekte 
ise de kazaî mercilerden sadır olup katiyet kesbe- 
den ilâmların infazının tehirinin ve hükmünün 
iptalinin mümkün olamıyacağı esas Teşkilât ka
nununun 53 ncü maddesinde yazılı olmakla bera
ber Yüksek Meclisin 800 sayılı kararma tevfikan 
da hâdise hakkında Encümence karar ittihazına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taçihi

2414 19 - X II -1940

Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize hava
le buyurulan arzuhalde : Âdi bir yaralanma do- 
layısile mektepten izinsiz çıktığından dolayı hak
kında tart gibi ağır bir ceza verildiğinden hal
buki kolunda halen âsarı mevcut yaranın iptidaî 
tedavisi için mektepten çıkmak zaruretinde kal
dığından, ortada cinaî bir cürüm veya mektebin 
inzibat ve asayişini ihlâl eden bir vaziyet yok 
iken ve Ziraat vekâletinin olbaptaki talimatname
si mucibince talebenin ne gibi hallerde tart ce
zasına uğrayabilecekleri tasrih edilmiş iken ve 
ifadesinin alınmasına bile lüzum görülmeyerek 
inzibat komisyonu kararile istikbaline darbe vu
rulduğundan bahsile hakkında ittihaz olunan ka
rarın kaldırılmasını isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine Ziraat vekâletinden alınan cevapta : 

Arzuhal sahibinin arkadaşını hasta bırakacak
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'

derecede dövdüğü ve başından yaraladığı için or
man mektepleri talimatnamesinin 86 ncı madde
si mucibince muallimler meclisince ittihaz edilen 
mektepten çıkarma kararmın yine bu talimatna
menin 87 nci maddesi mucibince Orman umum 
müdürlüğünce hukuk müşavirliğinin mütaleası da 
alındıktan sonra tasdik olunduğu ve müştekinin 
esasen ötedenberi haylazlığı ve mektep haricinde 
talebeliğe yakışmıyacak hareketlerile tanınmış ve 
bu yüzden bir alenî tekdir ve mektepten kaçtığı 
için bir muvakkat ihraç cezası almış ve ayrıca na
sihat ve tenbihle karşılanan bir kaç kavga hâdi
sesi daha çıkarmış, fizik muallimine hakarete yel
tenmiş bir durumda bulunduğunun sicillinin tet
kiki ve mektep idaresinin kararlarile sabit bu
lunduğunu ve hakkında tatbik edilen muamelenin 
usul ve talimatnamesine muvafık olduğu bildiril
mektedir.

îcabı düşünüldü : Müstedinin hakkında tatbik 
edilen muameleye razı ve kani olmadığı takdirde 
idarî kaza mercilere müracaat etmesi iktiza etti
ğinden dilek üzerine encüümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2415 19- X I I -1940

4842
5178

Ali Aktuna. 
Umumî hapishane 
caddesi No. 201. 
Ankara.

-

Daire, müessese ve 
şirket nezdinde çalı
şanlardan kazanç , 
buhran, muvazene ve 
hava kuvvetlerine 
yardım vergilerinin 
kesilmemesi H.

Verilen arzuhalde : Daire ve müessese ve şir
ket nezdinde çalışanlardan kazanç ve buhran 
ve muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergi
lerinin kesilmemesi hakkında Meclisçe bir karar 
verilmesini istemektedir.

îş düşünüldü : Yeni kanun hükümleri vazı 
hakkmdaki dilekler hakkında tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2416 19 - XII -1940

1748 
1832 ]

Fatma Güç. 
Yeldeğirmeni Kırk 
kahve sokak No. 51 
evde.
Kadıköy - İstanbul.

Vazife başında vefat 
eden oğlundan maaş 
bağlanması.

Oğlu İskender Ardanın 1 eylül 1938 de ye
dek subay okuluna alınıp 13 nisan 1939 da çı
karıldığından ve 15 nisan 1939 da kıtası 32 nci 
alaya iltihak ettirildiğinden ve 29 nisan 1939 da 
vazife başında vefat etmekle vaki müracaatına 
rağmen mumaileyhin 30 nisan 1939 da zabit ol
duğu ileri sürülerek kendisine maaş tahsis edil-
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mediğinden şikâyet eden müstedinin arzuhaline 
Millî müdafaa vekâletince verilen cevapta: 29 
nisan 1939 da attan düşürek vefat eden İsken
der Ardanın asteğmenliğe nasbi 30 - IV -1939 da 
Millî iradeye iktiran etmiş ve ölümile nasbi 
arasında bir gün fark olması sebebile Divanı 
muhasebatça validesine tahsis edilen maaşının 
nefer tahsisatile verilmesine zaruret hâsıl ol
muş bulunduğu bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Millî müdafaa tekaüt 
şubesi müdürü Ahmet Guzay ve Zat işleri şube 
memuru Şerafettin Arbatın ve Divanı muhase
bat azası Ziya Aslanın encümene davetile alı
nan izahatta: 2983 sayılı kanunun üçüncü mad
desinde yedek subay okuluna alınan talebelerin 
altı ay tahsil ve hizmetlerinden sonra liyakatle-

i ri sabit olanların asteğmenliğe nasıpları yapıl
makta ve ikinci teşrinde okula alman altı ayını 
doldurmadan vefatı vukua gelen îskenderin da
ha evvel her ne kadar liyakati görülerek asteğ
menliğe inhası yapılmış ise de altı aylık kanunî 
müddetin dolmaması ve subaylığının millî ira
deye iktiranının ancak 30 nisan 1939 da vaki ol
ması sebebile Divanı muhasebatça nefer tahsisatı 
üzerinden anasına maaş tahsisi cihetine gidil
miş olduğu anlaşılmıştır. îş  düşünüldü:

Subaylığın âli tasdika iktiranından bir gün 
evvel vazife başında ölen İskender Ardanın ana
sına tahsisi iktiza eden maaşın subaylık veya 
erlik maaşı üzerinden tayinine dair ve vekâ
letle müstedi arasında mütehaddis ihtilâfın halli 
kazaî mercilere ait olmakla encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2417 19 -X I I -1940

Müstediler arzuhallerinde : Devlete verdikleri 
vergilerin yekûnunun yarısından fazla salma ya
pılmaması emir iktizasından olduğu halde bu se
ne bu vergilerin beş misline yakın salma ile mü
kellef tutularak haczen tahsil edildiğinden şikâ
yetle mağduriyetlerine meydan verilmemesini is
temektedirler.

4337
457T

4370
4605

Temel Bayraktar ve 
ar.
Kuşluca köyünde. 
Sürmene.

Fazla salma ile mü
kellef tutuldukların
dan şikâyet.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Yapılan tetkikatta kendilerine tevzi ve haczen
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tahsil edilen köy salmasının Devlet ve hususî 
idare vergileri tutarının yüzde ellisini tecavüz et
tiği görülmekle adalet ve hakkaniyete mugayir 
durumun ıslahının mahallî köy durumu meclisin
ce temin edilmesi hususunun Trabzon vilâyetine 
yazıldığı bildirilmiştir.

îşin bu günkü durumu tekrar Dahiliye vekâ
letinden sorularak alman cevapta : Müstedilerden 
Temel Bayraktar, Abbas Karalı, Yakup Uzuner, 
Paşa Erhandan 1937 senesinde tahdit edilen sal
madan fazla alman salmanın 1939 salmalarına 
mahsup edilmiş olduğu, diğer arkadaşlarının 
1937, 1938 seneleri salmalarında fazlalık olmadığı 
gibi malî kudretlerile de mütenasip olduğu işar 
kılınmaktadır.

îcabı düşünüldü : Kanuna muhalif olan mua
melenin ıslah edilmiş olduğuna göre yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2418 19 - X II -1940

1718
1801

Ömer Lûtfi Aktaş. 
Keban ilçesinin Ağın 
nahiyesinde.
Muş vilâyeti vakıflar 
eski müdürü.
Elâzığ.

İkramiyesinin nok
san verildiğinden şi
kâyet.

Müstedinin arzuhalinde; taayyün eden ma- 
lûliyetine binaen on bir sene hizmetine mukabil 
385 lira istihkak tesbit edilmesi iktiza ederken 
Evkaf umum müdürlüğünce tahsisatı fevkalâde 
kararnamesinden evvel vazifeden ayrılmış olma
sı ileri sürülerek 82,5 lira verilerek alâkasının 
kesildiğini ve halbuki Posta, telgraf idaresine 
mensup bir çok memurların ayni zamana tesa
düf eden muamelelerinde tahsisatı fevkalâdeleri
nin nazarı dikkate alınarak ve ikramiyeye müsta
hak tutuldukları beyan edilerek bu hususta 
13 - IX -1939 tarihinde takdim etmiş olduğu 
arzuhalinin tesrii intacı istenmektedir.

îcabı düşünüldü: Arzuhal sahibinin bu hu
susta evvelce vermiş olduğu arzuhal üzerine 
21 - III -1940 tarih ve 1007 sayı ile idarî bir da
vanın mevzuu olan mesele hakkında Devlet şû
rasına müracaat edilmesi iktiza ederken bu ka
nun yolunun ihmali caiz olmadığı encümence
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

150
İ57-

3749
3954

Galip Demir. 
Emekli malmüdürü. 
Simav.

Tekaüt maaşının art
tırılması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

karar altına alınmakla yeniden karar ittihazına 
mahal olmadığına ve evrakın hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. K. Tarihi

2419 19- X I I -1940

Müstedi tarafından verilen arzuhalde : Otuz 
seneyi mütecaviz memuriyet hayatı geçirdiğinden 
ve bir muhasebecinin iğbirarı ile vazifeden 1338 
senesinde azledildiğinden, nihayet bir kaç sene 
açıkta kaldıktan sonra altmış beş yaşını doldur
duğundan isteğile tekaüt edildiğinden ve ancak 
işten ayrüdığı zamanla tekaüt edildiği zaman 
arasında geçen altı senelik hizmetinin tekaüt he
sabında nazara alınmadığından ve evvelce bu 
hususta Meclisi Aliye vaki müracaatinm Devlet 
Şûrasına havale edildiğinden ve oradan da Di
vanı Muhasebata sevkedilmiş ise de neticesi hak
kında kendisine malûmat verilmediğini, bilâhare 
vaki müracaatinin da altmış günü geçirdiği için 
reddedildiğinden bahsile azledildikten sonra açık
ta kaldığı müddetin tekaütlüğünde nazan dik
kate alınmasını istemektedir.

Maliye vekâletinden bu hususta alınan cevap
ta : Arzuhal sahibinin 1325 tarihli mülkiye te
kaüt kaununa göre tekaüt edildiğinden, ve az
linden sonra beş sene on bir ay altı gün açıkta 
kaldığından ve mezkûr kanunun 7 nci maddesi 
mucibi bu müddetin üç senesi hizmet müddetine 
dahil edilerek mütebakisinin dahil edilmediği için 
müstedinin Divanı muhasebata da müracaat et
tiğinden ve Divanı muhasebat umumî heyetince 
yapılan tetkikat neticesinde müracaatin haklı ol
madığı neticesine varılarak keyfiyetin kendisi
ne tebliğ edilmiş bulunduğundan bahsile yapı
lan muamelenin kanuna uygun olduğu bildiril
mektedir.

icabı düşünüldü :
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Mahiyetine göre bir idarî dava mevzuu olan 
dilek hakkında encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2420 19-X1I-1940

Ar. E. R. 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
M. Ulaş

Balıkesir
Fevzi Sözener

Bolu
Lûtfi Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Gaziantep Kocaeli Niğde Samsun Siird Sinob
M. Şahin 1. Tölon N. Erem N. Fırat Ressam Ş. Dağ t. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi

Yan 
M. Boya



Arzuhal verenle-
Tİn adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

3804
4014

Gül hanım Bozdağ. 
Küçük minare ma
hallesinde Seyfettin 
hanesinde Porsuk 
köylü şehit Şevki eşi. 
Sivas.

Kendisine ve kızları
na maaş verilmesi.

1684
1763

Memet özveren. 
Göztepe Mısırlı cad
desi No. 389 hane sa
hibi, 
îzmir.

Müruru zamana uğ
rayan verginin ken
disinden tahsil edil-

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstedi tarafından verilen arzuhalde : Koca
sının umumî harpte şehit olması sebebile kızlan 
Mühibe ve Hüsna ile kendisine maaş tahsis edil
mesi zımnında 1340 ve 1929 senelerinde vaki mü
racaatlarına cevap verilmediğinden bilâhare tek
rar vaki müracaati üzerine on senelik maaş karşı
lığı olarak yüz kırk lira gibi cüzî bir para verildi
ğinden ve hakkında tatbik edilen bu muamele
nin kanunsuz olduğundan şikâyetle durumunun 
kanuna uygun bir hale ircaını ve zayi olan huku
kunun verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaadan alınan cevapta : Müstedinin
1935 senesinde müracaat etmesi üzerine 3107 sa
yılı kanun mucibince müracaatını takip eden ay
dan itibaren maaşa müstahak olan kendisile 1329 
doğumlu kızı Hüsnaya maaş tahsis edildiğinden 
ve kendisine 1 - V - 1935 ten 1 - V - 1940 a kadar 
on seneliği olan 108 lira verildiğinden ve kızının 
1 - V - 1935 ten yirmi beş yaşını ikmal ettiği 
31 - X  - 1938 tarihine kadar üç sene altı aylık 
hissesi olan 37 lira 77 kuruş maaş tahsis edildiğin
den ve daha fazla para vermeğe imkân olmadı
ğından ve 1340 ve 1929 senelerinde maaş tahsisi 
zımnında müracaat ettiğinin tevsiki zımnında Si
vas vilâyetince yapılan takibat neticesinde elinde 
mevcut vesaika nazaran 1935 ve 1937 senelerinde 
müracaat ettiğinin sabit olduğundan bahsedilmek
tedir.

îcabı düşünüldü :■ Hakkında tatbik edilen mu
ameleye razı olmadığı takdirde İdarî kaza merci
ine müracaatta muhtar olduğundan encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2421 26 - XII -1940

Mutasarrıf bulunduğu hanenin 1939 senesi 
sonuna kadar tahakkuk ettirilen bina ve buhran 
vergisinin mikdarı 912 lira 82 kuruşa baliğ ol
duğundan ve bundan muhtelif tarihlerde 333 li
ra 63 kuruş tesviye etmiş ve 180 lirayı tesviyeye 
mecburiyeti bulunmuş ise de bakiye dört yüz 
lirasının müruru zamana uğradığından bahsile 
İzmir hususî muhasebe müdürlüğünce tapu mu
hafızlığına 1938 senesinde yazılan bir tezkere ile 
ve tahsilat komisyonu kararile gayrimenkulüne
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bu dört yüz lira için kanuna muhalif olarak ha
ciz konulduğundan bahs vc şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden verilen son cevapta: 
müstedi her ne kadar gayrimenkul üzerinden va
zedilen haczin tapu sicil muhafızlığmca 15 nisan 
1938 tarihinde icra edildiğini iddia ve muhafız
lığın bu baptaki yazısını ispatı müddea zımnında 
irae eylemekte ise de esasen haciz vazındaki cet
vel muhasebei hususiye müdiriyetinin 21 - X II -
1937 tarih ve 629/22 numaralı tezkeresile tapu 
sicil muhafızlığına tevdi edilmiş ve haczedilecek 
gayrimenkullerin çokluğu dolayısile sıraya ko
nularak muameleyi kaydiyenin muhafızlıkça ic
rasında teahhur vukua geldiği ve bu teahhurun 
talep ve tebliğ tarihine nazaran bir gûna tesiri 
olmıyacağı cihetle mevzu haczin miadı kanunisin
de bulunduğu ve müstedinin müddeasınm muka- 
rini hakikat olmadığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edilen 
Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum müdürü
nün huzurile:

20 - VI - 1937 de tahsili emval komisyonunun 
haciz kararının verilmiş ve 21 - XII -1937 de 
hususî idare tarafından tapuya tezkere yazılmış 
ve 15 nisan 1938 de tapudaki haciz defterine ka- 
yit yapümış olduğu anlaşılmış ve 1 - I - 1938 de 
müruru zaman lıâsıl olması icap edeceği müdür 
tarafından söylenmiştir.

Iş düşünüldü:
Yerilen izahata nazaran müruru zaman hâsıl 

olmadan hususî muhasebeden tapu idaresine ha
ciz kararını havi tezkerenin yazılmış olduğu an
laşılmakta ise de yazılan tezkerenin tapuya teb
liği ile veya haciz defterine kaydi suretile mü
ruru zamanın kesilip kesilmiyeceğinin icap edip 
etmiyeceğinin mahkemece halli icap ve iktiza ede
ceğinden hâdise hakkında encümende karar ita
sına mahal ve imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  3 f t -

2422 26 - XII -1940

Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebebden verildiği
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1612 I İbrahim Aktopuz. Satılan şayi hisse be

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yüksek Reisliğe verilip encümenimize havale 
buyurulan arzuhalde: İstiklâl harbinde memle
keti olan Kütahyada Yunanlılar tarafından mu
tasarrıf tayin kılındığından harpten sonra Midil
liye çekilmiş ve millî Hükümetçe 150 lilik liste-

1689 j Kapalıçarşıda Ara- delinin kendisine ia- 
I bacıoğlu sokağında desi. 
j No. 28/26 kuyumcu.

İstanbul.
ye ithal edilmiş bulunduğunu ve Kütahyada bir 
handa satılan şayi hissesinin bedelinin 928 ze 
kadar emanet tutulmuş ise de bilâhare Hâzineye 
irat kaydedilmiş olduğunu beyan ile bu paranın 
kendisine iadesini isteyen müstedinin arzuhaline 
karşı Adliye vekâletinden alman cevapta:

Kütahya malsandığmda adi emanet suretile 
saklanan ve müstediye ait bulunan para 1513 
sayılı kanuna tevfikan Hazine namına irat kay
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Bütçe kontrol umum 
müdürü Hulûsi Aygen encümenle davet edilerek 
izahat alındı.

İş düşünüldü: 1513 sayılı kanunda yazılı 
müddet içinde müracaat etmiyen bu gibi istih
kak erbabının alacakları Hazine namına irat 
kaydedileceğine ve 1783 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi mucibince mazeretler ilâmla ispat edi
lebileceğine göre müstedinin bahsedilen kanun
lar muvacehesinde mağdur olduğunu ilâmla is
pat etmek şartile hakkını istihsal edebileceğin
den encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

tazminatın Emin Sazaktan alınıp kendisine ve
rilmesine dair olan idare heyeti kararı Dev1 
şûrasınca da kabul edilmiş olduğundan bahsile 
istihkakının verilmesi lüzumunu isteyen Ömer 
Gerçeğin istidasının havale edildiği Ziraat vekâ
letinden alman cevapta: 1932 de yirmi sene 
müddetle Cümhuriyet inşaat Türk anonim şir
keti umum müdürü Emin Sazaka ihale edilen 
Kunduz ormanları bilâhare 1933 de bütün hu-

Karar No. K. Tarihi

2423 26 - XII -1940

1485 Kadıağaoğlu Ömer 
1552 Gerçek.

Büyüktaş mahalle
sinden.
İskilip.

Kunduz ormanları 
Türk anonim şirke
tinden tazminatın a- 
lmması.

Eskişehir mebusu Emin Sazakm hususî bir 
mukavele ile işletmekte olduğu Kunduz orma
nında amelelik etmekte iken sağ ayağını işe ya- 
ramıyacak şekilde kaybettiğinden ve mukavele
namenin 23 ncü maddesine tevfikan 1 500 lira
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oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Haşan Piı ve ar. 
Göçmen ve mübadil
lerden.
Kadıköy - Yalova.

îskân edildikleri köy
den şikâyet H.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kuk ve vecaibile Kunduz ormanları Türk ano
nim şirketine devredilmiş olduğundan ve bahse
dilen tazminat son şirketten istenmiş ise de hâdi
senin vukuu tarihine göre paranın tediyesinden 
imtina edildiğinden ve binnetice mesele mah
kemeye intikal etmiş olduğundan bahsedilmekte
dir.

îşin icabı düşünüldü: Kazaî ve icraî mercileri 
alâkadar eden hâdise hakkında Yüksek Mecli
sin 311 sayılı kararma tevfikan encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

2424 2 6 -X I I -1940
Selânik ve Romanya göçmenlerinden olup Ya- 

lovanm Kadıköyüne iskân edilmişlerse de civarda-. 
ki Kurt köyünün kalabalık nüfusunun da ayni 
zamanda yerleşmiş olduğu bu köyde işkence ve 
ölüm gibi tehditler altmda huzur ve sükûna ka
vuşamadıklarından bahs ve şikâyet eden müste- 
dilerin arzuhali üzerine Sıhhat ve İçtimaî muave
net vekâletinden verilen cevapta :

Bir kısım Kurt köyü halkının Kadıköyünde 
Hâzineden aldıkları arazi üzerinde ev yaparak sa
kin ve ziraatle de meşgul iseler de göçmenlere bir 
tazyik yapmadıkları bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kanuna muhalif bir fiil ve 
hareketin vukuu halinde mutazarrır olanların sa- 
lâhiyetli mercilere ve mahkemelere müracaat et
meleri icâp edeceğinden şikâyet üzerine encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2425 26 - XII -1940

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum
H. Karam, H. Şarlan M. Vlaş Feyzi Sözener Lûtfi Gören N. Kayaalp

Gaziantep: Kocaeli Niğde Samsun Siirt Sivas
M. Şahin

Van 
M. Boya

1. Tolon N. Erem N. Fırat Şevket Dağ Akif öz. Erdemgil

»>«•«

1. B. M. U. Matbaası
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2 6 - I H - 1941 Çarşamba

2784
2929

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Memet Yiğit. 
Kütahyalı.
Falaka köyünden 
dutlu değirmeni müs- 
teciri 
Bayındır.

604
"631

Tarhedilen vergi hak
kında.

Mustafa Keleşoğlu. 
Eski Belediye Reisi. 
Terme.

Validen şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Arzuhalinde müstedi : su ile müteharrik ki
raladığı değirmende köylüye bazen nakten ve ba
zen aynen öğüttüğü unlar için kazanç vergisi 
tarlıedildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabmda :
936 senesinde müstedi faaliyetini değiştirerek 

kasabada un ticaretile iştigali sabit olarak vergi 
tarhedilmiş ve vaki itirazı komisyonca reddedi
lerek vergisi katiyet kesbetmiş olduğundan bah
sedilmektedir.

Iş düşünüldü : Kanunî yollara müracaattan 
sonra katiyet kesbeden vergi hakkında yine bir 
itiraz mevcut ise Devlet Şûrasına müracaatı icap 
etmekle Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2426 10-111-1941

Verilen arzuhalde : Terme halkının arzusu ve 
intihabile belediye reisi olduktan sonra belediye 
kanunlarına sadık kalarak geniş yollar yaptırdı
ğından, hatır dinlemeyerek bir çok evleri istim
lâk ile yıktırdığından, bu yüzden bir takım düş
manlar kazandığından, bütün bu hareketlerini 
zarar telâkki eden aleyhtarlan tarafından tasni 
ile bir yangın ile kendisi suçlu gösterildiğinden 
vaziyete Adliye el koymuş iken diğer taraftan 
Samsun valisi Fuat Tuksal da vaziyetin tahkiki 
için Termeye bir komiser gönderdiğinden ve bu 
hal Aldliye ile vilâyet arasmda gerginlik husule 
getirdiğinden, bu esnada Adliyede yapılan tah
kikat neticesi bir delil bulunamadığından hakkın
da muhakeme icrasma lüzum görülmediği karar-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

laştınldığı halde vilâyet idare heyeti bu işten 
hakkında muhakeme lüzumuna karar verdiğin
den, bu suretle iki makam tarafından biri meni 
muhakemeye diğeri lüzumu muhakemeye verilen 
kararlardaki ihtilâfın halli için Samsun ağır ce
za heyeti tarafından evrak Temyize gönderildi
ğinden ve Temyiz ceza Heyeti tarafından idare 
heyetinin kararı varit görülmeyerek bu kararın 
kaldırılması ittifakla kabul edildiğinden, Vali 
Fuat Tuksalın bu işin vazife ile alâkadar görün
meyeceğini bilmediğinden değil kendisine besle
diği iğbirarından mütevellit olduğundan ve hattâ 
babasına ve amcasına ait Samsundaki mahfel ye
rinin on bir bin lira kıymetine rağmen istimlâk 
bedelinin altı bin liraya indirildiğinden ve bu 
vaziyet üzerine Yüksek Devlet şûrasına müraca
atla yaptırılan inceleme neticesinde valinin bu 
kararının iptal edildiğinden binnetice valinin vi
lâyet makamından aldığı salâhiyeti hissî ve şah
sî kanaatlerine ve hususî maksada alet ittihaz et
tiğinden bahsile bu haksızlıkların önlenmesi is
tenmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Dilekçe üze
rine yaptınlan tetkikat neticesinde vaki şikâ
yetlerden dolayı valinin muhakeme altına alınma
sına mahal olmadığı neticesine varılmış ve cari 
muamelâtta mevzuata mugayir bir şey görüleme
miş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Vekâletçe yapılan takibatta 
valinin muhakeme altına alınmasını mucip bir 
neticeye varılmamış olduğu bildirildiğine göre 
Encümence bir muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2427 10-111-1941

2602
2735

Dr. Rifat Sabri Yar
gıcı.
Hükümet tabibi. 
Çatalca.

Vezirköprü kazasın
da Hükümet doktoru 
iken emvali metruke- 
den taksitle satın al
dığı ev htfkkında.

Müstedi arzuhalinde : Vezirköprü kazasında 
Hükümet doktoru iken sekiz taksitle emvali 
metrukeden (4 600) liraya satın aldığı hane
nin taksitlerine mahsuben iki bin liraya yakm 
para verdiğini ve Çatalcaya tayini dolayısile 
Vezirköprüden ayrıldıktan sonra taksit öde
yemediği için haczen maaşından aydan aya 
yirmi lira kesildiğini ifade ile verdiği para 
Hâzineye irat kaydedilmek suretile hanenin
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

geriye alınmasını yahut Mâliyece kiraya veri
lip bedeli icarından taksitlerinin istifa edilme
sini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : 1341 sene
sinde ihale olunan hanenin taksitlerine mah
suben 1933 senesine kadar (615) lira tediye 
ettiğini bilâhare çıkan (2222) sayılı kanunla 
taksit rcıiddeti yirmi seneye çıkarılmasına rağ
men müeccel taksitleri zamanında ödemediği 
için Tahsili emval kanununa tevfikan maaşı
na hssjiz konulduğunu; bu da Hazine alacağı
nı karşılamadığından bilmüzayede satılan ma
la m üracaat zarureti hâsıl olduğunu, diğer ta
raman müstedi Çatalcaya nakli dolayısile ha
neye bir şahsı bırakmış ve şagili elinde kira 
mukavelenamesi mevcut bulunmamış olduğun
dan kiranın haczi cihetine gidilemediğini ve 
kanunen İratsız arsalarla arazinin geri alın
ması caiz olup hane misillü emlâk bu hüküm
den hariç olduğu için evin istirdadına imkânı 
kanunî olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Müstedi hakkında tatbik edi
len muamelede kanuna muhalif bir cihet gö
rülemediğinden tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2428 10 - m  -1941

4ı96
4422

Mustafa Kaptan. 
Haydar Hamam So. 
No. 2 evde.
Fatih - İstanbul.

Millî mücadelede 
h?zmet ederken batan 
motörünün bedeli ile 
ikramiye verilmesi.

Verilen arzuhalde: İstiklâl mücadelesinde sa
hibi bulunduğu Avniye adlı motorile Anadolu 
sahillerine esliha ve mühimmat sevketmekte iken 
15 teşrinievvel 1337 tarihinde Akçaşehirin Me
len iskelesinde motörünün karaya oturup battı
ğından bunun bedelinin ve yaptığı hizmetlere 
mukabil ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevapta: 
bahsedilen tarihte Melen iskelesi civarında bir 
motör batmış ve istiklâl mücadelesinde motör ve 
takalarile hizmet edenler arasında Mustafa adlı 
bir çok kimseler bulunmuş ise de bunların hangi
sinin müstedi Mustafa olduğu bilinememekte ol
duğundan bahsolunmaktadır.

İş düşünüldü: İddia edilen hakkın vekâletçe 
kabulünde tereddüt edildiğine göre müstedinin 
usulen dava açmak suretile hakkını teyit ve tea-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

bit ettirmesi icap edip bu mevzu üzerinde encü
mence bir muamele ifasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2429 10 - III -1941

1794
1382

Hüseyin Alakese. 
Mustafaoğlu.
Cuma mahallesinde. 
Simav.
Rifat Kaçmaz. 
Tepecik mahallesinde 
Süleymanoğlu.
Simav.

haklarında Simav 
sulh ceza mahkeme
since verilen karar
dan şikâyet.

Müstedi arzuhalinde :
Arif Hoca namında birinin koyunlarım ze

hirlemek töhmetile haklarında Simav sulh ceza 
mahkemesinde ikame olunan dava üzerine sâdır 
olup Mahkemei temyizce de tasdik kılman hük
mün ademi isabetinden bahsile bu işe ait dosya
nın gerek Simav ceza hâkimliğinden ve gerek 
Temyiz mahkemesinden celp ve tetkikile mağ
duriyetten kurtarılmasını istemektedir.

İş düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarına tevfikan tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2430 10 - III -1941

1409
1475

Kadir.
Kırandıkoğlu. 
Göksün ilçesine bağlı 
Memet Bey köyünde 
Göksün.

Malüliyet maaşı hak
kında.

Verilen arzuhalde :
İstiklâl harbinde malûl olmuş ise de raporu

nu zayi ettiğinden yattığı hastanelerde de rapo
run kaydine tesadüf edilemediğinden ve 1004 nu
maralı Meclis kararı kendisine tebliğ edilerek 
maaş tahsisi imkânı olmadığı bildirildiğinden 
bahsile mağduriyetten vikayesini istemektedir.

îş  düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2431 10- I H -1941

3956
4172

4170
4395’

İbrahim Karan. 
Mahmudofclu.
Piriçci mahallesinde 
Amasya.

Mâliyece ceza ile bir
likte tarhedilen ver
gi hakkında.

Yüksek Reisliğe verilip encümene havale bu
yurulan arzuhalde :

Aslen zahire ticaretile iştigal ettiğinden ve 
bu arada iskonto ile petrol satmakta olduğun
dan ve bunun için vergi beyannamesi vermeğe 
lüzum görmemiş ise de Mâliyece ceza ile bir
likte tarhedilen vergiye itiraz ettiğinden ve 
Temyiz komisyonundan lehinde sadır olan ka
rara rağmen defterdarlıkça Devlet şûrasında 
açılan İdarî dava sonunda hüküm sadır olduğun
dan bahsile bu hükmün refini istemektedir,



j Iş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı 
j kararına binaen tayini muameleye mahal olma-
J dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 Haindi Tuzcuoğlu. * Mübaşirliği zamanın-
252 j Nakliyat ve emanet- ! da mehakim vezne-

çileı* şirketi İstanbul sinde toplanmış olan
ambarında memur. ( ücreti tebliğiyeden
Sirkeci - İstanbul. i hissesinin verilmesi.

i

!ı

!

i

I

Müstedi arzuhalinde : Adliye harç kanunu
nun 12 nci maddesi hükmünce ashabı davadan 
alınan tebligiye ücretinin bir fiil tebliği yapan 

j mübaşire aidiyetine rağmen son zamanlarda bu 
■ ücretin İstanbul adliye encümenince ittihaz edi- 
! len bir kararla tebliğ işlerile meşgul olmıyan 
j mehakim mübaşirlerine de teşmil edilmiş, bilâ- 
i hare bu karar feshedilerek masarifi tebligiyenin 
J  tebliği yapan mübaşire verilmesini Adliye vekâ- 
! leti müdiran encümeni emretmiş ise de bu emir- 
j namede de badema tebliğ yapan mübaşirlere 
j avans suretile cüzî bir harçtan maada hiç bir 
I şey verilmemiş ve tebliğ harçlarının kısmı külli

sinin mehakim veznesine yatırılması emredilmiş 
olduğundan bahsile bütün vilâyetlerde harfiyen 
tatbik edilen harç kanununun 12 nci maddesinin 
yalnız İstanbul mübaşirleri için istisnaî ve adlî 
bir muameleye tâbi tuulduğu anlaşılacağından 
mübaşirlikten infikâk tarihine kadar mehakim 
veznesinde toplanmış olan ücreti tebliğiyeden 
hissei musibesinin itasına müsaade edilmesini is
temektedir.

23 şubat 1940 tarihli Adliye vekâletinin ya- 
I zısında: «Harç tarifesi kanununun 12 nci madde

sinde evrak tebliğ olunacak şahsın bulunduğu 
yerin mesafesine göre tebliğ yapanın tebliğ mas
rafının her malî sene başında Adliye encümeni 
tarafından tanzim edilecek cetvellere göre ayrı
ca alınacağı yazılı olup tebliğ işlerinde hizmet
leri sebketmiyen mübaşirlerin bir hissei iştirak
leri olmıyacağı ve ancak müruru zaman haddine 

i kadar ashabı tarafından müracaat vukuunda 
i iadesi lâzım geleceği cihetle bu kabîl mebaliğin 

Hâzinenin yedi emanetinde bulunması icap ede- 
I ceğinden yapılacak başka bir muamele olmadığı

nın alâkalılara ve bu meyanda müstediye bildi
rilmiş olduğu» zikredilmektedir.

I İş düşünüldü : Vekâletçe tatbik edilen mua- 
J  meleye kanaat edilmediği surette dava mevzuu
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1232
1292

Fatma Giritli. 
Hükümet matbaası 
ambar memuru Sü
leyman elile.
Şam.

Şehit maaşından ba
kiye alacağının öden
mediğinden şikâyet.

olan dileğin kazaî mercie arzı icap etmekle en
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2433 10- I I I -1941

Verilen arzuhalde : İstiklâl savaşında, Sa
karya cephesinde şehit düşen oğlundan 13 194 
kuruş muhallefatm kendisine teslimi Maliye 
vekâletince Suriye - Lübnan bankasına ve 42 
Suriye lirası havale edilmiş bakiyesinin öden
memesinden şikâyet etmektedir.

2 - II -1940 tarihli Maliye vekâletinin yazı
sında :

« Şehit mülâzim Nacinin 131 lira 94 kuruş 
muhallefatınm 93 lira 31 kuruşu Sivrihisar Şe- 
riye mahkemesinden istihsal edilen ilâmla şe
hidin diğer veresesinden olan ve 3 ncü kolor
du veznesince ismi deftere kaydedilmeyen bir 
zabit vekiline 1338 tarihinde tediye olunduğu 
İstanbul komutanlığı muhasebeciliğinden bil
dirilmekte ve müstedinin Hâzineden bir gûna 
matlubu kalmamış olduğu » ilâve olunmaktadır.

îş düşünüldü :
Her ne kadar varis olarak ismi malûm ol

mayan bir şahıs gösterilmekte ise de müstedinin 
hakkını ancak mahkeme yolile istihsal edebi
leceğinden encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2434 10 - III -1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

744
~792~

4742
"5073

Arif öner.
Binbaşıoğullanndan.
Şiran.

t. Muammer Fazıl. 
Canlı hayvanat ihra
cat birliği namına. 
Erzurum.

Elindeki harikzede 
mazbataları muhte
viyatının. düyun il- 
mühaberile tebdili 
hakkında..

Canlı hayvanat ihra
catının kontrol etti
rilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde : Umumî harpte asker ta
rafından işgal ve sonra da ihrak edilen bina
larına mukabil eline verilen harik mazbataları 
muhteviyatının düyun ilmühaberile tebdili is
tenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: Müstedinin b u , 
hususta Devlet şûrasına açtığı davanın redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı 
kararma tevfikan encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2436 10 - III -1941

Müstediler arzuhallerinde:
Canlı hayvanat ihracat birliği Kars merkezi

nin maksadı mahsusla hareket ettiğinden ve 
yüksek piyasalar zamanında Ruslarla iyi fiatle 
bağlandığı halde temettüden yalnız dört kişilik 
bir inhisar şebekesinin istifade etmekte oldu
ğundan ve bu halin müktesep haklarını ve men
faatlerini ihlâl ettiğinden bahsile bunların hak
larında kanun hükümlerinin tatbikim ve bu ha
le bir son verilmesini rica etmektedirler.

Ticaret vekâletinin verdiği cevapta:
Cereyan eden muameleye nazaran Sovyet 

Hükümeti haricî ticaret mümessilliği ile birlik 
arasında yapılan mukavelede birlik, taahhüdünü 
yerine getirebilmek üzere bu mıntakamn belli 
başlı sermayedar olanlarmdan ve ellerinde mü
him miktarda hayvan mevcut bulunan dört ta
cir ile tâli bir mukavele aktederek taahhüdünün 
esaslı bir kısmını karşılayabilmiş ve müştekiler 
evvelce bu fiati kabul etmedikleri halde bilâhare 
razı olmuş görünerek şikâyet ettikleri anlaşıl
mış ve 18 - XI - 1938 tarihinde şikâyetçilere bah
şedilen hissedarların birliğe karşı vaki taahhüt
lerine iştirak etmek şartile ayni haklardan istifa
de edebileceklerinin tebliğ edildiği bildirilmiştir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2437 10 - III - 1941



Arzııhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1374
1436

Şahver Atillâ. 
Çarğı mahallesi. 
Şavşat.

2003
~ zm

İhsan Kapusuz. 
Baltal köyünden. 

Kapusuzoğullarmdan 
ölü Süleymanoğlu. 
Yozgat.

Zimmet çıkarılan pa
ranın kendisinden 
alınmaması.

Kardeşlerinden biri
sinin terhisine kadar 
kendisinin silâh al
tına alınmaması.

Müstedi tarafından verilen arzuhalde: Mün
feriden ve müştereken kocası namına zimmet 
çıkarılan paraların bilâhare âhızlarmdan alın
mak üzere evvel emirde tarafından ödenmesi 
lâzım geldiğinden bâhis ilâmı ve Maliye vekâle

tinin bu husustaki emrin mevzubahs edilerek ken
disinin 65 yaşında bir ihtiyar olduğundan malı 
mülkü olmayıp kardeşinin yanma sığındığından 
ve Hükümetin verdiği para ise sırf nafakasını te
min ettiğinden ve zimmete alınan paraların 
âhızlarmın halen yüksek vazifeler gören memur
lar bulunduğundan, bahsile paraların kendisin
den tahsil edilmemesi istenmektedir.

20 - II -1940 tarihli Maliye vekâletinin yazı
sında : «İlâm 4 - IX -1939 tarihinde müstediye 
tebliğ edilmiş ve 2514 sayılı kanunun 62 nci 
maddesi mucibince iki ay zarfında temyiz tale
binde bulunmadığından tazmin hükmü katiyet 
kesbetmiştir.

Noksan tevkifat ve fazla tediyattan doğan 
zimmetin kanunu mahsusuna tevfikan âhızla- 
rına rücu hakkı baki kalmak üzere müşterek 
olanlarının muhasibin veresesile tahakkuk me
murlarından ve münferit olanlarının da müste- 
diden icra yolile tahsilinin takibi zarurî bulun
makla yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir».

îş  düşünüldü:
İlâm hükmünün infazına taallûk eden me

sele üzerine encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2438 10 - III -1941

Kardeşlerinin silâh altında bulunmaları se
bebile birisinin terhisine kadar kendisinin silâh 
altına alınmasına kanunun müsaade etmemesine 
rağmen askere sevkedilmek üzere olduğundan 
validesine terkolunmasını isteyen müstedinin ar
zuhaline karşı M. M. Vekâletinden verilen ce
vapta :

Müstedinin dileği; 1111 sayılı askerlik kanu
nunun 35 nci maddesinin (D) fıkrasında bahse
dilen muvazzaf hizmete taallûk edip talim için 
silâh altına davet edilenlere bu kanunun tat-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1556
~1627~

Davut Rüstemoğlu. 
Cezaevinde mahkûm. 
Akhisar.

Mağduriyetine niha
yet verilmesi.

2116
2230

2981
3135

H. Cahit Şendağ. 
Çumra nahiyesinde. 
Konya.

Çumra belediye rei
sinin icraatının mü
fettiş yollanarak tet
kik ettirilmesi.

Haydar ve arkadaş
ları.
Gölenin Keşar köyü. 
İhtiyar heyeti namı
na.
Göle Kars.

Haklarında tarhedi- 
len kaçak hayvan ce
zası vergisinin kaldı
rılması.

bikma imkân olamayacağı bildirilmektedir.
İş düşünüldü : Yapılacak muamele olmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2439 10 - m  -1941
Bağ bekçisi iken bir hırsız gölgesine attığı 

çifte tüfek mermisi ile adam öldürdüğünden on 
seneye mahkûm edilmesinden mütevellit mağdu
riyetine nihayet verilmesini isteyen müstedinin 
arzuhaline karşı Adliye vekâletinden verilen ce
vapta :

Yazılı emirle bahsedilen hükmün bozul
duğundan ve filin dikkatsizlik ile tavsifi sure
tile müstedinin bir sene hapse mahkûmiyetine 
karar verildiğinden ve tahliyesi yapıldığından 
bahsolunmaktadır.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2440 10 - III -1941
Yerilen arzuhalde:
Çumra belediye reisinin 1936 da bir hayli 

yolsuzlukları ve irtikâpları vaki olduğundan mü
fettiş izamile keyfiyetin tahkiki istenmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
İhbaratm asıl ve esası olmadığı bildirilmekte

dir.
Iş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2441 10 - III -1941

Verilen arzuhalde :
1931 yılında vaki ihbar üzerine haklarında 

kaçak hayvan cezası tarhedilmiş ise de haksız 
olan verginin kaldırılması istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Müstedilerin bu baptaki itirazları alâkadar 

mercilerce dinlenip reddedilmiş ve keyfiyetin 
kendilerine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmekte
dir.
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1875  

İL 969

Emine Anaç.
Hacı bayram cadde
sinde. No. 32 hanede. 
Çerkeşin ağa köyün
den şehit Ahmet ça
vuş eşi.
Ankara.

Yeniden maaş tah-

lek hakkında encümence karar itasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2447 10 - III -1941

Umumî harpte vefat eden kocasından kendi
sine yüz kuruş maaş bağlandığından ve bunun 
on seneliği verilip alâkası kesilmiş ise de ha
len 60 yaşında sefil kaldığından bahsile yeni
den maaş tahsisini isteyen müstedinin arzuha
line Millî Müdafaa vekâletinden verilen cevapta: 

Zevcinin şehiden vefatı üzerine Emine Ana
ca 100 kuruş yetim maaşı tahsis kılındığından ve 
bunun on seneliği verilip Hazine ile alâkasının 
kesildiğinden bahsile tekrar maaş tahsisine im
kânı kanunî bulunmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Yapılacak bir muamele olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2448 10 - III -1941

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bursa Çorum

H. Karan H. Şarlan M. Ulaş F. Sözener M. F. Gerçeker N. Kayaalp

Aza Aza Aza Aza Aza Aza
Gazianteb Kocaeli Niğde Samsun Siird # Sinop

M. Şahin 1. Tolon N. Ereni N. Fırat R. Ş. Dağ C. Aliş

Aza
Tokad

M. Develi

Aza 
Van 

M. Boya
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1808
1896

2006
'2106

2184
2293

2651
2786

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

' Hamdi Kum.
M. M. V. Hava müs
teşarlığı zat işlerinde 
3. sınıf muamele me
muru.
Ankara.

Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

1076 sayılı kanun iıü- j 
kümleri dairesinde J 
terfi hakkından mah
rum edilmemesi hak
kında.

Sıtkı Hamit Cansoy. 
Belediye otobüs ida
resi muhasebe şefi. 
Ankara.

Müstedi arzuhalinde :
Tekaüt iken memur sınıfına nakledildiğinden 

bahsile 1076 sayüı kanunun hükümleri dairesinde 
terfi hakkından mahrum edilmemesini istemek
tedir.

îş  düşünüldü: askerlerin Zat işlerine ait me- 
sail için 3410 sayılı kanuna tevfikan encümence 
tetkikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2449 18 - III -1941

îzmit mürekkep fab- îzmitte tesis edilen Perçin mürekkep fabrika- 
rikasında geçen hiz- j smda 1932 den 1934 de kadar otuz lira aylıkla 
metinin evvelki hiz- ; geçen hizmetinin mesbuk hizmet müddetlerine 
met müddetlerine ilâ- ilâvesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine En

cümence yapüacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Remzi özsaym.
Harp okulu oto bölük 
komutanı önyüzbaşı. 
Ankara.

Yapılan nasıp tashi
hinin üsteğmenlik ve
ya yüzbaşılığa teşmi
li.

2450 18 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Askerî temyiz mahkemesinde nasıp tashihi 

hakkmdaki davasının muhik görülerek teğmen
lik nasbinin iki sene ileri götürülmesine ve mev
zuat hükümleri müsait olduğu takdirde diğer 
rütbelerinin de ileri götürülmesine karar veril
mesine rağmen Millî Müdafaa vekâletince 1341 
senesi kıta sicillinin yukarı rütbeye tasdikli ol
madığı ileri sürülerek ilâm hükmünün infaz 
edilmediğinden şikâyetle mağduriyetten vikaye 
ve müteselsilen nasıplarmm tashihinin teminini 
istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında :
Müstedinin nasıplarmm tashihi için Askerî 

temyiz mahkemesine açtığı dava neticesinde teğ
menlik nasbinin 15 - X  -1337 tarihine düzeltil
mesine ve mevzuat hükümleri müsait olduğu tak
dirde müteakip nasıplarmm da buna göre düzel
tilmesine karar verilmiş ve bu karara tevfi
kan 28 - III -1339 olan teğmenlik nasbinin ilâm
da zikredilen tarihe götürülmüş ve bu nasıplı 
teğmenlerin 1 - VI -1341 tarihinde üsteğmen 
olup halbuki mumaileyhin 1341 yılma ait sicil
linin üst rütbeye tasdikli bulunmadığı yani 683
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; Arzuhal verenle-1 
»o i rin adı, sanı ve I Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

| oturdukları yer | ===========J=========Ĉ ^
1 sayılı terfi kanununun 18 nci maddesindeki şartı 
1 haiz olmadığından üsteğmenlik ve yüzbaşılık 
| nasıplarınm tashihinin mümkün olamıyacağımn 
! kendisine tebliğ edilmiş ve bunun üzerine mu- 
I maileyh tavzih talebile Askerî temyiz mahkeme

sine müracaat etmiş ise de dileğinin reddedilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

îcabı düşünüldü: Müstedinin nasbinin tashihi 
hakkındaki davası neticesinde istihsal eylediği 
ilâmda teğmenlik nasbinin 15 - X  - 1337 tarihi
ne götürülmesi ve mevzuat hükümleri müsait 
olduğu takdirde diğer nasıplarınm da buna gö- 
de düzeltilmesi tasrih edilmiş ve M. M. Vekâle
tince de teğmenlik nasbinin 15 - X  -1337 tari
hine götürülmüş olduğu anlaşılmıştır.

Ancak 683 sayılı terfi kanununun 18 nci 
maddesindeki şartı haiz bulunmaması sebebile 
müteakip nasıpları tashih edilmeyen müstedinin 
tavzih talebile Askerî temyiz mahkemesine vaki 
müracaatının reddine karar verilmiştir. Şu 
halde mahkemece halledilen ve kuvvei icraiye- 

ce infaz edilen hükmün başka haklan ihtiva 
etmediğine ve bu suretle tatbik edilen muamele- 

I de haksızlık bulunmadığına binaen dileğinin red
dine karar verildi.

hit maaşı bağlanmasını istemektedir.
Millî Müdafaa vekâletinin cevabında:
Arzuhal sahibinin oğlunun esaretten avdetin

de memleketine terhis edilmiş ve yolda kendisi 
tarafından tutulan araba ile köyüne giderken 
düşerek sağ tarafının ezilmiş ve Kastamonu mem
leket hastanesinde tedavi edilmekte iken 1335 sene
sinde vefat etmiş olduğu anlaşılmakla tekaüt 
kanunlannda esarette ve esaretten avdet esna
sında düçar olacakları bu gibi tabiî kaza netice
sinde ölenlerin yetimlerine maaş bağlanması hak
kında bir hüküm olmadığından şehit maaşı bağ-

Karar No. Karar tarihi

2451 18 - III -1941

1483 Ali Deli Haşan. Şehit maaşı bağlan- Verilen arzuhalde: Oğlunun umumî harpte 
askerde esir düştüğünden ve esaretten avdetinde 
arabadan düşerek yaralanması üzerine tedavi 
edilmekte olduğu hastanede vefat ettiğinden ban- 
sile 83 yaşında ihtiyar ve alil olması hasebile şe-

1550 Yapraklı nahiyesinin ması hakkında. 
Çiçek köyünde Deli 
Hasanoğullarından.
Çankırı.
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Arzuhal hulâsası

2527
'2651

Osman Ferit Sükan. 
M. M. Vekâleti Ha
va müsteşarlığı üçün
cü şubede 3 ncü sınıf 
muamele memuru. 
Ankara.

Emsali hakkında tat
bik edilen nasıp tas
hihi ve terfi muame
lesinin kendisine de 
tatbiki.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

lanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.
Iş düşünüldü: kazaî bir merciden halli iktiza 

eden dilek hakkında encümence karar ittihazına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2452 18 - III -1941

Verilen arzuhalde : Millî ordunun İzmiri is
tirdadından sonra Millî orduya iltihak ettiği zan- 
nile 347 sayılı kanuna tevfikan üsteğmenlik kı
deminden bir sene tenzil ve bir sene de bekleme 
müddetine tâbi tutulduğunu halbuki îstanbulda 
M. M. Grupunda vazife almış bulunduğunu ve 
bu hususun Bursa heyeti mahsusasınca tesbit 
edilmiş olduğunu ve Büyük Millet Meclisine va
ki müracaati üzerine evrakı Millî Müdafaa encü
menince de tetkik edilerek îstanbuldaki gruplar
da müzahir olarak çalıştığının anlaşılması üzeri
ne bir sene tenzili kıdem muamelesinin tashihi 
muvafık olacağı kanaat ve mütaleası izhar edil
miş ise de 3410 sayılı kanunun neşri sebebile ev
rakının Askerî temyiz mahkemesine devredildi
ğini ve mahkemei müşarünileyhaca da (Davacıya 
zühulen tatbik edildiği tezahür eden bir sene ten
zili kıdem muamelesinin bilcümle netayici hu- 
kukiyesile birlikte ortadan kaldırılmasına ve te
barüz eden hakkı sarihine binaen bu yanlış mu
ameleden dolayı emsaline göre mahrum kaldığı 
bütün hakkının iadesine ve buna göre nasıp ta
rihlerinin düzeltilmesine) karar verilmiş ise de 
vekâletçe 1 mayıs 1340 olan yüzbaşılık nasbinin 
1 eylül 1339 tarihine düzeltilmek suretile kıde
minden tenzil edilen bir senenin iade edildiğini 
ve fakat emsaline göre mahrum kaldığı bütün 
hakların iadesi hakkındaki ilâm hükmünün tat
bik edilmediğini, karara göre yüzbaşılık nasbinin 
emsali nasıp tarihi olan 10 teşrinievvel 1336 ya 
ve 3 ncü sınıf muamele memuru nasbinin da 10 
teşrinievvel 1336 nasıplı yüzbaşıların binbaşılı
ğa terfi tarihleri olan 30 ağustos 1930 tarihine 
götürülmek suretile nasıp tarihlerinin emsalleri
ne uydurulmasını ve Sabri Eryılmaz hakkındaki 
Encümen kararının emsal addile kendisine de 
tatbikim istemektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer______ __________ j_________ \ _____

M. M. vekâletinin cevabında
1 - İstida sahibinin istiklâl harbinde Istan-

26 - VIII - 1338 den sonra tanzim edildiğinden 
resmiyet kesbetmeyen bir grupta çalışmış ve bu 
suretle millî mücadelenin başından nihayetine 
kadar filen Anadoluya ve harbe iştirak etme
diği ve 25 eylül 1339 tarihli 347 sayılı kanun 
hükmüne uygun muameleye tâbi tutulduğu ve 
bu kanunun 3 ncü maddesinin (B) fıkrasında 
yazılı durumda bulunduğundan tekaüdüne gi
dilmediği ve kanunun dördüncü maddesile de son 
rütbesine mahsus terfi kıdeminden bir sene ten
zil edilmediği beyan ve millî mücadelenin devamı 
müddetince Istanbulda guruplarda çalışan ve 
kendi durumunda bulunan 1440 emsaline 347 
sayılı kanun hükümleri tatbik edilmiş olup bun
lardan hiç birinin daha fazla bir hakka nail ol
madıkları ve esasen Askerî temyiz mahkemesince 
de: kıdeminden indirilen bir senenin iadesile em
saline göre mahrum kaldığı haklardan istifade
sini mutazammm olduğundan mahkemenin bu 
hükmünün müstedi hakkında tamamen tatbik 
edilmiş bulunduğu ve millî savaşta Istanbulda 
çalışan gruplarda vazife alan subay ve askerî 
memurlardan hiç kimsenin millî savaşta filen 
cephede istihdam olunmuş subaylar gibi terfi 
hakkına malik olmadıklarının ve Askerî temyiz 
mahkemesi kararındaki emsal kelimesinin Istan- 
bulda müteşekkil guruplar müntesibinine ait 
olup dilek sahibinin de bu yolda muamele görmüş 
bulunduğu ve başka bir müzahire yapılan bü
tün haklardan istifade ettiği ve mahkeme kararı
nın bu suretle yerine getirilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

İşin icabı düşünüldü:
Askerî Temyiz mahkemesi ilâmının tamamen 

tatbik edildiğinde musir olan M. M. Vekâletinin 
muamelesini, ilâm hükmüne nazaran gayri kâfi 
gören ve bilûmum nasıp tarihlerinin düzeltilmesi 
lüzumunu ileri süren müstedinin; 3410 sayılı ka
nunun 16 nci maddesine tevfikan tavzih talebile 
Askerî temyiz mahkemesine usulen müracaatla 
istihsal edeceği neticeden sonra icap ettiği tak 
dirde Büyük Millet Meclisine müracaat edebile-

bulda müteşekkil ve büyük taarruz tarihi olan
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Behçet Timuçin. 
Moda caddesi Maz- 
har Bey apartma
nında piyade yarba
yı.
Kadıköy - İstanbul.

Terfiinin geri alın
dığından şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

I ceğinden hâdise hakkında karar ittihazına mahal
I olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2453 18 - III -1941

Yerilen arzuhalde: Yedi sene muvafık sicil 
almakla İstanbul Merkez komutanlığı vasrtasile 
yarbaylığa terfiinin kendisine resmen tebliğ edil
diğinden ve bu sebeple formasını taktığından ve 
dört gün sonra tasdiki âliye iktiran etmesi icap 
eden terfiinin geri kaldığı tebliğ edilmiş ise de 
formasını sökmeğe imkân göremediğinden ve 
hakkında adaletin tatbiki lüzumundan bahsedil
mektedir.

M. M. Vekâletinden alman cevapta:
Isdida sahibinin terfi defterine girdiği hal

de sicillinin kanuna tevfikan bir sene tamam 
olmadan doldurulmuş ve bir sene dört aylık 
müddet içinde beş ay kıtada bulunarak mütebaki 
zamanmı üç defa üst üste aldığı hava tebdilleri- 
le Istanbulda geçirmiş olduğu anlaşılması üzeri
ne terfi defterinden isminin çıkarıldığı ve ter
fi kanununun 11 ve sicil talimatnamesinin 16, 
17, 21 nci maddeleri hükümlerine göre ge
rek kıta hizmeti ve gerek sicil müddeti 
bakımından terfi hakkına malik olmadığın
dan terfiinin tebliğ edilmemesinin 29 
ağustos 1940 tarihinde kıtasma tebliğ edilmiş 
olduğundan bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Askerlerin zat işlerine ait iddialar için 3410 

sayılı kanuna tevfikan Askerî temyiz mahkeme
sine müracaatları zarurî olduğundan Encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2454 18 - III - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı,, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2108
2215

Haşan, Basri Eren»
Zeyrek yeni akil so
kak No: 7 evde.. 
Fatih - İstanbul.

Tekaüt maaşı veril
mesi haJrkınrift.

Müstedi arzuhalinde:
Bursa heyeti mahsusasmca gıyaben nisbeti 

askeriyesi ile tekaüt maaşının kesildiğinden ve hal
buki 3527 sayılı Af kanununun üçüncü madde
si ile 347 sayılı kanun hükümleri ref edilmiş ol
duğu halde bu kanunun bu hususa müteallik 
hükmün tefsire gönderildiğinden bahsile bu ma
aşın iki senedenberi iade edilmediğinden şikâ
yetle tekaüt maaşının verilmesini istemektedir. 

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Askerî nisbeti kesilmiş olan müstedi tabur 

hesap memuriyetine tekaüt maaşı verilebilmesine 
dair 3527 sayılı kanunda yeniden maaş tahsisine 
dair bir kayit ve sarahat bulunmadığından Di
vanı muhasebat umumî heyetince mücehhez ka
rara tevfikan dileğin yerine getirilemediği bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
2455 18 - III -1941

1481
1548

Ragıp Aykan. 
Karabaş mahallesin
de Bol sokakta No. 
20
îsparta Redif alay 
kumandanlığından 
emekli yarbay.
İzmit.

Tekaüt maaşı veril
mesi hakkında. -

Yerilen arzuhalde : İstiklâl mahkemesince 
beraetine ve Meclisi Âlice af fine karar'verildi
ği halde Bursa heyeti mahsusasmca nisbeti 
askeriyesinin katı yüzünden tekaüt maaşının 
iade edilmemesinden şikâyet edilmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden verilen cevapta:
1329 senesi tekaüt edilmiş olan bu emeklinin 

kuvayi inzibatiyeye dahil olarak mürettep 
alay 3 komutanlığını ifa ettiği ve kuvayi mil- 
liyeye karşı silâh istimal ettirdiği cihetle 25 ey
lül 1339 tarihli kanunun birinci maddesine tev
fikan bir daha Devlet hizmetinde kullanılma
mak üzere askerî nisbetinin katı hususunun 
19 - XI - 1339 tarihinde tasdiki âliye iktiran ey
lediği ve 3527 sayılı af kanununda bu gibilerin 
tekaüt maaşlarının iade edileceğine dair bir hü
küm ve sarahat bulunmadığı hakkında Divanı 
muhasebat umumî heyeti kararına göre dileği-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

nin yerine getirilmesine kanunî imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü : Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2456 18 - III -1941

Ar. E. Reisi M. M. * Kâip
Balıkesir Ordu Samsun Bolu Çorum Hatay

H. Karan H. Şarlan M. Ulaş Lûtfi Gören N. Kayaalp A. Mursaloğlu

Kocaeli Niğde Samsun Siird Tokad
î .  Tolon N. Erem N. Fırat Ressam Şevket Dağ M. Develi
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Devre : VI

T. B. M. M;
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

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

Sayı : 37 !>—

7 -IV- 1941 Pazartesi

İçtima : 2

1079
1131

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ahmet Hamdi. 
Avukat.
Trabzon.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Eski vazifesine alın
ması.

Müstedi arzuhalinde: İnhisarlar idaresinin 
avukatlığını yaparken Millî emlâk müdürü ve 
Başkâtibinin vazifelerini ihmal suçundan aleyh
lerinde yapılan takibatta bunların avukatları ola
rak mahkemede bir celsede bulunmakla hakkında 
takibata tevessül edildiğinde ve neticede üç aya 
mahkûmiyetine karar verilmiş ise de deruhde et
tiği davanın Hazine aleyhinde bir dava olarak 
telâkki edilmemesi icap ederken yanlış bir telâk
ki ile İnhisarlar avukatlığından çıkarıldığından 
bahsile eski vazifesine iadesini istemektedir. 

Adliye Vekâletinin cevabında:
Vazifeyi ihmalden suçlu Millî emlâk müdür 

ve memurunun müdafiliğini kabul etmiş olmak 
itibarile müstedinin üç ay hapsine ve o kadar 
müddet memuriyetten mahrumiyetine karar ve
rilmiş ve memurların işledikleri suçla Devletin 
mutazarrır olması itibarile müstedinin 2265 sa* 
yılı kanunun 15 nci maddesinde gösterilen daire 
ve müesseselerin avukatlığında istihdamı caiz 
görülmemiş ve vazifesinden çıkarılmış ve kanun 
dairesinde yapılan muamelelerin değişmesi mucip 
bir vaziyet görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Resmî dairelerden birinin avu
katlığını yapanların umumî muvazeneye dahil ve 
hususî muhasebe ve belediye gibi dairelerin aley
hine dava deruhde edemiyecekleri hakkmdaki 
kanun hükmüne muhalefetten dolayı İnhisar 
idaresindeki avukatlık hizmetinden çıkarılan 
müstedinin hakkında tatbik edilen muamelenin 
tashihine dair Encümende karar ittihazına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
2457 19 - İÜ  - 1941



Arzuhal verenle
rin adı, sam ve
oturdukları ver

2580
2710

2801
2940

Ahsen Çelik. 
Mühendis hanında 
misafir mütekait kay
makam.
Bilecik İstiklâl ma
hallesinde No. 16. 
Ankara.

Tekaüt maaşı bağlan
ması hakkında.

Arzuhal hulâsası

922 
963 !

Osman Şölen. 
Süleymanoğlu. 
Haşan Efendi 
hailesinde. 
Aydın.

încirliova civarında
ki Ahırköy bahçele
rindeki hırsızlıkların 
meni hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yerilen arzuhalde : Eski bir asker olduğu ve 
Yemende bulunan emlâkini tasfiye etmek üzere 
bir sene müddetli pasaportla Yemene giderek 
uzun müddet mahkemelerde uğraştığını ve bu se
beple bir çok masraf ihtiyar ettiği halde işini in
taç edemeyerek parasız kalması sebebile Yemen 
imamının hizmetine girerek kısa bir zaman üc
retle çalıştığını beyanla tekaüt maaşı verilmesi 
hakkında Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerine 
vaki müracaatina ecnebi bir Devlet hizmetinde 
çalıştığı ileri sürülerek maaş tahsis edilmediğin
den şikâyetle zaruret saikasile kısa bir zaman 
imama yaptığı hizmetten dolayı tekaüt maaşının 
verilmemesinin doğru olmadığını beyan ve bu 
haksızlığın izalesini ve Yemende iken Levazıma 
karzan verdiği iki yüz altın liranın tutarının 
verilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü : 3410 sayılı kanun hükmü
ne tevfikan Askerî temyiz mahkemesine müraca- 
ati iktiza eden hâdise hakkında encümence ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2458 19-111-1941

Yaz münasebetile Încirliova civarında Ahır- 
köy mıntakasmdaki bahçesine gittiğinden ve 
fakat kendisi gibi bir çok bahçeçilerin de ora
larda türemiş olan hırsızlıklardan şikâyet ettik
lerinden bu şikâyetlerini ait olduğu makamlara 
bir çok defalar anlatmışlarsa da bir türlü bu 
hırsızlığın önüne geçilemediğinden bahsile bir 
tedbir alınarak buna nihayet verilmesini isteyen 
müstedinin arzuhali Dahiliye vekâletine gönde
rilmiş, alınan cevapta:

«Müstedinin iddiasının gayri varit bulundu
ğundan hiç kimsenin çalınmış bir şeyi olmadığı 
gibi hırsızlık teşebbüsleri de gayri vaki bulun
duğundan emniyet ve asayişi muhil hâdiselerin 
vukuuna meydan verilmemekle beraber her han
gi bir hâdise failinin de meçhul veya firarda 
kalmış olmadığı bildirilmiştir».

İş düşünüldü: Şikâyet tahakkuk etmemiş en-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1992 İzzet Avcı ve Dur-
2Ö9Ö sun Şahin.

j Cezaevinde mahkûm,
j Refahiye.

Tahliye edilerek ada
letin tecellisini isti
yor.

174 İbrahim Hulûsi Sü-
183 mer-

! Dahiliye vekâleti M. 
j 1. U. M. memurların- 
| dan.
; Ankara.

Mesken
kında.

bedeli hak-

cümence yapılacak muamele kalmamış olduğu* 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2459 19 - III -1941

Verilen arzuhalde: Haksız bir isnat yüzün
den mahkûm olduğundan ve cezasının üçte biri
ni ikmal ettiğinden zelzele esnasında hapishane
den müddeiumumilik tarafından çıkarılmış ve 
bir çok zavallıyı enkaz altından kurtararak ve 
yine ceza evine avdet ettiğinden bahsile emsalle
ri misillû tahliye edilerek adaletin izharı isten
mektedir.

Adliye vekâletinden verilen cevapta: 
Zelzeleden felâket görenlerin can ve malla

rını kurtarmak hususunda fedakârane hizmet 
ettikleri tesbit edilen mahkûmların cezaları 3804 
sayılı kanunla affedilmiş ise de haklarında tan
zim olunan vesaika nazaran müstedilerin afları
nı icap ettirecek mahiyette hizmetleri mesbuk 
olmadığı anlaşılmakla af listesine ithal edilme
miş oldukları bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Adliye vekâletinin cevabına 
göre hususî kanununa tevfikan tanzim edilen 
listeye ismi konulmayan müstediler hakkında 
encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

2460 19- I I I -1941

Verilen arzuhalde : İzmirde Üçkuyularda 
kâin batapu mutasarrıf olduğu evini 
İzmir icra memurluğu vergi borcunu kapatmak 
için satmış olduğundan ve kendisine mesken be
deli de vermediğinden ve bu hareketin meri ic
ra iflâs kanununa mugayir olduğundan şikâyet 
ile mesken bedelinin Adliye vekâletinden taz
min ettirilmesini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
İşin usul hükümleri dairesinde takip edilmek 

ve kusuru ile zararına sebebiyet veren hâkim 
aleyhine dava açmağa muhtar bulunması müste
diye tebliğ edildiği bildirilmektedir,
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1338
1399

Paşa Tanrıverdi. 
Musaoğlu.
Topçu köyünde.
Yozgadm Cihanbaşı 
köyünden.
Yize.

Memleketine avdeti
ne müsaade edilmesi.

4883 | 
5223

Tahsin Yücel. 
Belediye muhasebeci
si.
Kastamonu.

Çerkeş mal müdür
lüğüne ait 1939-1932 
yılları idare hesap
larından dolayı ma
aşının haczedildiğin- 
den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İş düşünüldü : Vaki olduğu iddia edilen za
rarın tazmini için kanun dairesinde dava açıl
ması suretile hakkın takibi mümkün olacağın
dan Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2461 19-111-1941

Yozgat vilâyetinin Cihanbaşı köy halkından 
olup bundan beş sene evvel Heyeti Vekile kara- 
rile ve beş sene müddetle menfi olarak Trakya- 
nın Kırklareli vilâyetinin Vize kazasının Topçu 
köyüne yurdlandırıldıklarını ve müddet tamam 
olduğu için memleketlerine dönmek zarureti 
hâsü olmuşsa da Hükümetten müsaade alama
dıklarını ve 150 liklerin bile af edildiği halde 
kendilerinin bu haktan istifade edemediklerini 
anlatarak bu husustaki kabahatlannın bildiril
mesini isteyen müstedinin arzuhali Dahiliye ve
kâletine gönderilmiş ve alman cevapta:

Müstedinin icrayi şekavet eden Kara Haydar 
çetesine yataklık ettiği anlaşılması üzerine 1934 
yılında 2510 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin 
Ç fıkrası hükümlerine tevfikan Kırklareli vilâ
yetine yerleştirilmek üzere nakledilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: bahsedilen kanunla Hüküme
tin salâhiyeti cümlesinden olan bir muamelenin 
yapıldığı anlaşılmakla encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2462 19 - III -1941

Verilen arzuhalde: Çerkeş malmüdürlüğü za
manına ait 1930 - 1932 yılları idare hesaplarının 
tetkik ve muhakemesi neticesinde sadır olan 
443» 201 ve 154 sayılı ilâmlarla hakkında hük
medilen tazminat paralarından evrakı müsbite 
noksanından dolayı zimmet çıkarılan kısma 
ait sarf evrakının tedarikile muhteviyatının 
refi cihetine gidilmesinden, noksan tevkifat ve 
fazla tediyattan mütevellit paraların da alanlar
dan tahsil edilmesinden ve bu zimmete mahsu-
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1609
”l686

Rüstem Boztunç. 
Höllüklük mahallesi 
civarında Muhacir El- 
yas hanesinde eski 
hafik kaytarmış or
man mesaha memuru. 
Sivas.

Şûrayi devletteki işi
nin intaç edilmedi- 
mediğinden şikâyet.

ben belediye muhasebeciliğinden ve tekaüt 
maaşından haczen tahsil edilen paranın iadesin
den bahsile bu hususta Maliye vekâletine verdi
ği istidalara cevap verilmediği iddia edilmekte 
ve Divanı muhasebat kararlarının tetkikile mağ
duriyetine nihayet verilmesi istenmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
«idare hesaplarının tetkikinde fazla tediyat 

ve noksan tevkifattan dolayı zimmet çıkarılan 
paralara karşı muayyen müddet zarfında itirazla 
temyiz talebinde bulunmadığı anlaşılan ve kanu
nî temyiz müddetinin geçmiş olmasile hakkındaki 
tazmin hükmü katiyet kesbeden müstedinin bu 
zimmetimin 2514 sayılı kanunun 55 nci maddesi 
hükmüne tevfikan icra yolile tahsilinin takip 
edilmesinde bir yolsuzluk görülmediğinden ve 
evrakı müsbite noksanından- mütevellit kısım 
için muktazi vesaiki tedarik ederek yine bu ka
nunun 57 nci maddesine göre iadei muhakeme 
yolile ref hükmü almak üzere Divanı muhaseba
ta müracaat edilmesi iktiza edip bu kanunun 
60 nci maddesi mucibince icranın tehirine hüküm 
istihsal edilmedikçe icra takibatının geri bıra
kılmasına kanunen imkân olmadığından ve zim
metin âhızlarına rücu hakkını istimal etmek 
üzere kendisinin faizile birlikte ödemesinin ka
nun ahkâmından bulunduğundan bahsile bu hu
susta iki defa vekâlete verilen istidalara 
21 - II -1938 ve 8 - VIII -1938 tarih ve 9752/1/ 
14259 ve 16213/1/14259 sayılı yazılarla cevap 
verildiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Kazaî bir mevzua taallûk eden 
dilek hakkında yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2463 19 - III -1941

Müstedi arzuhalinde : on senelik orman mesa 
ha memuru iken yapılan imtihanda ehliyet ib
raz edemediği bahanesile açığa çıkarıldığından 
ve keyfiyeti Devlet şûrası nezdinde dava ettiği 
halde bir netice alamadığından ve tekit edildiği, 
yine davasının intaç edilmediğinden bahsile şi
kâyet etmektedir.
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4078 
" 4297

Bahaettin Kefçeli. 
Un işlerile meşgul. 
Vodinalı.
İzmit.

1424
1491

Rifat Kâmil Maden
ci.
ve ar.
214 No. lu subaşı ve 
diğer ocaklar namı
na madencilerden. 
Ereğli.

1325 Yusuf Meriç, ve ar. 
1386 Kadıköy rıhtım cad

desi Reşit Ef. ısoka- 
1144j  ğr No 62 de.
1199ı İstanbul.

Ereğli kömür havza
sındaki maden ocak
larının bir elden iş
letilmesi hakkında.

Tekaüt maaşlarının 
iadeten tahsili.

Başvekâletin cevabında : Müstedi hakkında 
Ziraat vekâletince verilen kararın Devlet şûra- 
sınca bozulduğunu ve keyfiyetin kendisine tebliğ 
olunduğunu bildirmektedir.

İş düşünüldü :
Mesele halledilmiş olmakla başkaca yapılacak 

muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2464 19-111-1941

İzmit Belediye reisi
nin suiistimalinden 
şikâyet.

İzmit belediye reisinin suiistimalinden şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline karşı Dahiliye ve
kâletinden verilen cevapta :

« İzmit belediye reisi hakkında Mülkiye mü- 
fettişliğince mahallinde yapılan tahkikat evrakı
na bir karar verilmek üzere Devlet şûrası reisli
ğine sevkedilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Şikâyet edilen belediye reisi 
hakkında takibat yapıldığından Encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2465 19-111-1941

Verilen arzuhalde:
Ereğli kömür havzasındaki maden ocaklarının 

bir elden işletilmesi hakkında hazırlanmakta 
olan kanun lâyihasına muttali bulunduklarını ve 
bu kanunun neşrinden evvel gerek ocak sahiple 
rinin gerekse Hükümetin lehine alınması icap 
eden kararlar hakkında mütalealannın dinlen
mesini istemektedirler.

İş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2466 19 - III -1941

Heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriyesi ke
silmiş bilâhare af kanunundan istifade etmiş 
isede tekaüt maaşını almağa kanunî imkân bu
lunamamış olduğundan kanunun tadilini iste
mektedir.



eö
•§ 4N <-5

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları ver

Arzuhal hülâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

930
971

Kâzım Altınay. 
Malûl emekli binba
şı Abbasağa kuyulu 
sokak No. 3. 
Beşiktaş.

Harp malûllerine t- 
ramvay pasosu veril
mesi hakkında.

510
534

5078 | 
5433

İsmail Hakkı Demir- 
pençe.
Sinanbey mahalle
sinde No. 64 evde 
Yenieeköylü.
İnegöl.

Hakkında tatbik edi
len muamelelerin tas- 
hihile zararlarının 
telâfi edilmesi.

İş düşünüldü: tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2467 19 - III -1941

Verilen arzuhalde: İstanbul Fransız tramvay 
şirketi tarafından harp malûllerine verilen pa
soların encümeni emanet tarafından ellerinden 
alındığından şikâyetle birinci ve ikinci derece 
harp malûllerinin meccani dolaşmalarını temin 
için Hükümetçe vesika verilmesini istemektedir.

2 - 1 -1940 da Dahiliye vekâletinden gelen 
cevapta:

551 sayılı kanunun sekizinci maddesine göre 
şubelerince musaddak fotoğraflı hüviyet vara
kasını hamil bulunan harp malûllerine tramvay 
ve tünel arabalarında tenzilâtlı tarifeden isti
fade etmeleri için muvazzaf askerler gibi paso 
verildiği İstanbul vilâyetinden bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2468 19 - III -1941

Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize hava
le buyurulan arzuhalde 1328 senesinde Balkan 
harbine iştirak ettiğimden ve harbin sonunda 
memleketi olan Komanovadaki eşyayi beytiyesi- 
ni kâmilen terkederek ordu ile ana yurda gel
diğinden 1333 senesinde İnegölün Yenice köyün
de iskân edildiğinden ve Millî mücadeleye iştirak 
edip ve bir çok hizmetleri sebkettiğinden nüfus 
başına tevzi edilen araziden başka kendisine boş 
arsa verilerek mukabilinde tapu yerine kaim ol
mak üzere 223 tevzi numarasını taşıyan ve mu
hacirine mahsus sureti ilişik muvakkat vesika ve
rildiğinden ve senelerdenberi imar ve ihya sure
tile işletmekte olduğu bu arazi ve boş arsada
2 700 lira bedel mukabilinde müceddeden ahır, 
samanlık ve ev yaptığından ve hiç bir kanunî se
bebe istinat etmeksizin Bursa valisinin emrile 
1934 senesinde köyünden çıkarılarak İnegöl ka-
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zası merkezine getirildiğinden ve Yenice köyün
deki sahipsiz kalan emlâkinin harabeye yüz tut
tuğundan ve emlâkinin tapuya tescili için kay
makamlığa ve vilâyete vaki müracaatlarından bir 
netice elde edemediğinden ve şimdiye kadar iki 
yüz küsur lira vergileri verilmiş arazilerinin is
tirdat edildiğinden ve bu istirdadın iskân umum 
müdürlüğünün 584/13 numaralı ve 13 kânunusa
ni 1926 tarihli valilere verilen tamime aykın ol
duğundan bahsile (23) senedenberi tahtı tasar
ruf ve mülkiyetinde olan ve vergileri verilen ara
zilerinin istirdadının kanunsuz olduğunu ileri 
sürerek muamelenin tashihini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevapta : dilek sahibinin diğer arkadaşları 
meyanında Bursa vilâyetine tâbi İnegöl kazası- 
nin Yenice köyüne mukaddema iskân edildikleri, 
ve yerli halka tahakküme kalkışmaları üzerine 
‘evvelce Dahiliye vekâletinin 7 - III - 1931 tarih
li ve 5810 sayılı emrine müsteniden iskânları 
refedilerek alâkalan kesildiği ve başka bir 
köye iskân edilmek istenilmiş ise de yeniden is
kân yeri olarak tayin edilen yere gitmediği bina
enaleyh bu vaziyet karşısında yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine tekrar sorulan Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletinden alman ikinci 
cevapta da müstedinin Yenice köyüne iskânı 
hakkında bir kararın bulunmadığından ve elin
de mevcut muvakkat iskân vesikasına nazaran 
kendisine elli dönüm arazi verildiğinden ve Ye
nice köyünde hilâfı kanun iskân edildikleri ve 
muhacirlere tecavüzatta bulundukları ve köyün 
emniyet ve asayişini ihlâl ettikleri nazarı dikka
te alınarak Dahiliye vekâletinin bu arnavudla- 
nn iskânlarının refi ile başka yerlere naklen 
yerleştirilmelerini 1931 tarihinde Bursa vilâyeti
ne emreylemesi üzerine vilâyetçe otuz bir arna- 
vut meyanında müstedinin de iskânının refine 
karar verilerek köyden uzaklaştırıldığından ve 
tertip edildiği köye gitmekten imtina ederek 
Inegölde oturmakla iskân hakkının sakıt bulun
duğundan, ve mumaileyhin muhaceret sıfatına 
dair resmî bir kayit olmadığından ve Uşak nüfu
sunda kayitli iken nakli mekân suretile 7 ağus
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4738 Şevket Eldemir.
5069 Nazım oğlu.

Çukur mahallesin
den.
Gazianteb.

tos 1940 tarihinde İnegöl nüfusuna kaydini nak
lettirdiğinden ve 1336 teşrinievvelinde Orman 
fen memurluğuna tayin edilerek bin kuruş maaş 
almakta iken mayıs 1341 de memuriyetten ayrıl
dığından ve bu vaziyete göre memuriyet hayatı
nı meslek ittihaz eden mumaileyhin iskânının 
kanuna muhalif olarak yapıldığının tezahür et
tiğinden, 885 ve 2510 sayılı kanunlar muvacehe
sinde muhacir ve mültecilikle alâkası kalma
mış olan müstedi Yenice köyündeki malların 
verilmesinin veya başka bir mahalle yeniden is
kânına tâbi tutulması bidayeten gayri kanunî 
olarak yapılan muameleyi devam ve temadi et
tirmek olacağı ve Yenice köyünde Hazine arsası 
üzerine kendi parasile yaptırdığı ev ve sairenin 
bir dava mevzuu olarak Maliye vekâletini alâka
dar edeceğinden bahsile müstedi hakkında yapı
lacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedi hakkında tatbik edi
len ve kanuna muhalefeti ileri sürülen muame
lelerin tashihi ve‘hâsıl olan zararın telâfisine 
mütedair dileğin, idarî ve adlî bir dava mevzuu 
olmak itibarile üzerinde encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2469 19 - III -1941

Vatanî hizmetine mu
kabil toprak istihka
kının -iki kat olarak 
verilmesi.

Müstedi arzuhalinde: Suriyeli mültecilerden 
olup İstiklâl savaşında kırmızı şeritli madalya 
ile taltif edildiğinden, dört senedenberi iskânı 
için valiliğe müracaat ederek emsali gibi bir 
parça toprak almışsa da dokuz nüfusluk aile 
efradının bununla idare edemediğinden, bu ka
nunî noksana Sıhhat vekâleti menfî cevap verdi
ğinden bahsile 2510 sayılı İskân kanununun 17 
nöi maddesine bağlı toprak tevzi cetvelinin dör
düncü bendindeki sarahate binaen vatanî hizme
tine mukabil esas istihkakının iki kat olarak ve
rilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ver
diği cevapta:

(Gazianteb vilâyetinde mevcut muhacirlerle 
topraksız halkın henüz toprak ihtiyaçları temin
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434
458

1490 ! 
1557,

H. Canbakış ve ar. 
Adaköyü ihtiyar he
yeti.
Bursa.

edilmediği gibi bu ihtiyaçları karşılayacak top
rakları bulmak hususunda çekilen zorluklar kar
şısında kendisine yirmi yedi parçada 69 dekar 
451 metre murabbaında arazi, bir arsa ile 14 dö
nüm bağ ve 41438 metre murabbı toprak veril
mek suretile tatmin edilmiş olduğu, başkaca bir 
muamele yapmağa kanunî imkân bulunmadığı) 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.

Karar No. Karar tarihi

2470 19 - III -1941

Köylerinin hududu 
dahilinde bulunan ku- 
falık mahalli hakkın-' 
da.

Müstediler arzuhallerinde:
Köylerinin hududu dahilinde bulunan Kufa- 

lık mahallini evveldenberi işgal ve zeriyat ettik
lerinden ve tapu senetlerini almak için müra
caat eylediklerinde hu yerlerin Hazine aidiyeti 
ileri sürüldüğünden vaki müracaatları da 
menfi cevapla neticelendiğinden bahsile sefalet
ten kurtarılmalarını istemektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
«Adaköy ve civarındaki geniş bataklığın ku

rutulması için 1932 senesinde Hükümet tara
fından Nilüfer kanalının açılmasına başlanmış ve 
kurutulma ameliyesinin 1937 senesinde hitama 
ermiş ve kurutulan bataklığın civar köylülere 
peyderpey tevzi edilmiş ve miktarı kâfi toprak
ları bulunan ve malî vaziyetleri yerinde olan 
dilek sahiplerine toprak verilmemiş olduğu bil
dirilmiştir.

îş  düşünüldü:
İddia edilen yerlerin mülkiyetine sahip ol

dukları surette mahkemeye müracaatla bu hak
larının tanınmasını ilâma raptettirebileceklerin
den encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2471 1 9 - m -1941
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630 Abdi ve ar.
660 Piyaniş, Nise, Bal

kan köylüleri namı- 
, na Livin nahiyesi. 

Hakkâri.

İnşa edilen mektep 
binası hakkında.

5098 | Hüseyin Cur.
5454 Karakaş mahallesi 

gazhane sokak No. 33 
evde. Bulgaristan 
göçmenlerinden. 
Kırklareli.

Tahtı işgallerinde bu 
lunan evin teffizi.

Müstedıler arzuhallerinde :
Nahiyede inşa edilecek olan mektep binası 

masrafı için nahiye müdürü ve jandarma komu
tanı tarafından kudretlerinin fevkinde istenilen 
para ve teklif edilen amelelik için gördükleri 
yolsuz muameleden şikâyet etmektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
«Vaziyet hakkında Hakkâri vilâyetinin işarına 

göre: mektep inşasının halkın umumî arzuları 
dahilinde ve kanuna uygun olarak yapıldığı ve 
herhangi bir suiistimal vukubulmadığı ve bu şi
kâyetin vekâlet emrinde eski Livin nahiyesi 
müdürünün tertip ve tasnii ile yapıldığı anlaşıl
mış olduğu bildirilmektedir.»

İş düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele yapılmadığına 

göre Encümence tayini muameleye .mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2472 19 - III -1941

Müstedinin arzuhalinde:
Bulgarlardan gördükleri tazyik ve işkencele

re dayanamıyarak 1931 de ana vatana iltica et
tiklerinden, fakat şimdiye kadar iskân edilme
dikleri için sefalet çektiklerinden bahsile tahtı 
işgallerinde bulunan Bulgar metrukâtından 33 
numaralı evin teffizini ve nüfusları nisbetlerin- 
de arazi verilmesini istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ver
diği cevapta:

1931 senesinde Bulgaristandan hicret eden 
ve şimdiye kadar iskânı için müracaatta bulun
mayan müstedinin 885 sayılı iskân kanununun
12 nci maddesinde muayyen müddet içinde iskân 
dileğinde bulunmadığı için dileğinin yerine ge
tirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Kanunî hakkı olduğu kanaatinde ise müste

dinin İdarî dava ile hakkını aramak mecburiye
tinde olduğundan encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2473 19 - III -194*
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5013

50AİL
5363

Mustafa Kuyuncu ve 
ar.- Tüccardan. 
Akşehir.

2091:
2197

Bilerindeki' afyonla
rının satın alınması 
hakkında*

Mahmut Nedim Erol. 
Postane giden daire
si memurlarından, 
Ömer Erol elile. 
İstanbul.

Harcırahının veril- 
mesii;Ve tekaüt; maa
şına zam yapılması 
hakkında*

Yerilen arzuhallerde 1935 - 1936 mahsul yı
lında kısmen kendilerinin istihsal ve kısmen de 
çiftçilerden mubayaa etmiş oldukları afyonlara 
ait beyannameleri vaktinde verdikleri halde 
şimdiye kadar İnhisar idaresinin bu mallan sa
tın almadığından: ve satın alınmıyacağma dair 
de alenen tebligat yapılmadığından ve bu malla
rın bankalara merhun bulunmakla faizlerinin 
terakümü ile büyük zararlara duçar oldukların
dan bahsile acıklı vaziyetlerine nihayet verilme
sini istemektedirler.

İktisat vekâletinin cevabında:
1934 ve daha evvelki seneler afyon mahsulü

nün emaneten inhisar deposuna teslim edilmesi
nin ilân edildiğini ve bazı afyon sahiplerinin 
istikbalin kendi düşünüşlerine göre inkişaf ede
ceğini ümit ederek bu teklifi nazarı itibara al- 
madıklannı, 1935 yılında her müracaat edenin 
mahsulünün alındığını dış piyasa durumu iti- 
barile hem müstahsili, hem mutavassıtı doyur- 
mıyacağı cihetle müstahsili himaye etmek maksa- 
dile 1936 - 1937 ve 1937 - 1938 mahsullerinin 
Ziraat bankası marifetile muayyen bir müddet 
zarfında doğinıdan zürradan mubayaa edildiği 
beyan ve sahipleri elihde kalmış bulunan afyon- 
lann mubayaası için bir program hazırlanmakta 
olduğu ve bu alım programının tatbikatına baş
landığı zaman müstedilerin doğrudan- doğruya 
toprak mahsulleri ofisine müracaat etmeleri lâ
zım geldiği işar olunmaktadır.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2474 19 - III -1941

Verilen arzuhalde :

1 — Posta, telgraf umum müdürlüğünce 
Amasyaya tayin edildiği halde harcırah veril
mediğinden idarî dava açarak Şûrayi devletten 
karar aldığından bu karar mucibi harcırahın 
verilmesini.

2 — Mecburen tekaütlüğüne dair Divanı mu
hasebat Riyasetinin kararında Devlet şûrası ka-
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1007 | Haşan Cihat ve ar. 
1055 Boyalca köyü halkı,, 

namına.
Çankırı.

Muhtar seçimi 
kında*

hak-

rarından evvel olmasına binaen memuriyete ia
desini.

3 — Amasyada haziran 1938 iptidasından ga
yesine kadar filen, çalıştığı halde bu maaşı veril
mediğinden bunun verilmesini.

4 — Emsaline faik bir şekilde yedi sene ça
lıştığı halde maaşına zam yapılmayarak tahdidi 
sinne tâbi tutulduğundan bu haksız muamelenin 
tashihi suretile tekaüt maaşının emsali derece
sine çıkarılmasını istemektedir.

icabı düşünüldü : 11 - IV - 1940 tarih ve 1735 
sayı ile hakkında karar ittihaz edilmiş olmakla 
evvelki arzuhaline ek olarak sunulan arzuhalin 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2475 19-111-1941

Haysiyet ve şerefi muhil bir suçtan mahkûm 
olan Memet Kılıncın muhtar seçilmesinden ve 
kanunen memnu olduğu halde mallarının muh
tar tarafından haciz ve satılmış olmasından şi
kâyet eden müstedilerin arzuhali üzerine Da
hiliye vekâletinden verilen cevapta: ikinci defa 
muhtarlığa seçilen Memet Kılıncın seçim evrakı 
üzerinde yapılan tetkikatta muhtarlığa mâni bir 
hali olmadığı anlaşılarak 1939 da vazifesine baş
latılmış ve fakat bilâhare vaki bir ihbar üze
rine Memet Kılıncın zina suçundan mahkûmi
yeti sabit olmakla vazifesine nihayet verilmiş ve 
yeni muhtarın seçimine kadar vazifede ibka edil
miş've neticede Satılmış adında, diğer bir şahıs 
muhtarlığa seçilmiş ve köylümün içecek suya 
ihtiyacı olduğundan usulüne tevfikan, yapılan 
salmayı vermeyenler hakkında köy kanununun 
66 nci maddesi mucibince haczen. tahsilât yolu
na gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Şikâyet edilen muhtarın va
zifeden çıkarıldığı ve yapılan haciz hakkında ka
nuna muhalif bir cihet görüldüğü surette idarî 
kaza yoluna müracaat edilebileceği için encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2476 19-111-1941
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Mehmet Abanoz. 
Tirzik köyünde Ma
liye tahsil şubesi teb
liğ memurluğundan 
emekli.
Trabzon.

Açıkta kaldığı müd
dete ait mazuliyet 
maaşı talebi hakkın
da.

1 V
■

Müstedi arzuhalinde: Trabzon maliye tahsil 
şubesi tebliğ memurluğundan kadro harici kalıp 
1927 tarihinde tasfiyeye tâbi tutulduğundan 
açıkta kaldığı müddete ait mazuliyet maaşı tale
bini havi istidasının bilâhara evrakı arasında bu
lunamadığından ve bu yüzden müddeti kanuni- 
yeyi geçirmiş addile arzusu yerine getirilemeye
ceği cevabile karşılaştığından ve binnetice Devlet 
Şûrasına müracaatla hakkı teslim edilmiş ise de 
Maliye vekâletince bunun da nazarı itibara alın
madığından bahsile şikâyet edilmektedir. .

Maliye vekâletinin cevabında:
«Açıkta kaldığı 1927 tarihinden itibaren tas

fiyeye tâbi tutulan ve 1932 tarihine kadar mazu
liyet maaşı tahsisini isteyen Trabzon Maliye şu
besi tebliğ memurlarından Mehmede 1927 tari
hinden itibaren 250 kuruş mazuliyet maaşı tah
sis edilmiş ve mezkûr tarihten tasfiye dolayısile 
tekaütlüğünün yapıldığı 1932 tarihine kadar olan 
549 lira 95 kuruştan iba’ret matlubatı 10 - 1 -1940 
tarihinde mumaileyhe tediye edilmiş olduğu» bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü:
Vekâletin cevabına göre müstedinin hakkı 

ödenmiş olduğundan yapılacak muamele kalma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2477 19 - III -1941

1184
T242

Nefise Ün.
Camii kebir mahal
lesinde Hamit eşi ve 
Musa kızı. 
Seferihisar.

T. C. Ziraat banka
sına olan borcu hak
kında.

Arzuhalde : Ziraat bankasına olan 450 lira 
borcundan dolayı merhun bulunan 40 dönüm ve 
2 bin lira kıymetindeki tarlasının müzayedeye 
çıkarıldığından ve halkın sıkıntılı günlerinden 
istifadeyi meslek edinmiş bulunanlar için Ziraat 
bankasının tavassutu ile tarlasına vazıyet edil
miş olduğundan şikâyet edilmektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında :
< Mumaileyhanın 1933 senesindenberi devre- 

degelen 440 lira borcunun tasfiyesini temin 
için yapılan takibat neticesinde satışına zaruret 
hâsıl olan ipotekli tarlaya müşteri bulunmadığın
dan bankaca tefevvüz edildiğinden ve halen çü
rük alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan 
95,44 lira borcunun bu kere satılan tarlanın sa-
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tış bedeli fazlasından mahsup edilerek tasfiye 
olunduğu cihetle bu hususta yapılacak bir mua
mele bulunmadığından ve borçlu Nefise Un sek
sen yaşım mütecaviz olup müracaat edenin bir 
menfaat temini maksadile hareket eden oğlu ol
duğundan ve bunun da Bankaya 1500 lira borcu 
bulunduğu gibi kendi hakkında yapılmakta olan 
takibattan da mütevali surette şikâyetten geri 
kalmadığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü :
Mukaveleye müstenit haklara istinaden kanun 

dairesinde yapılan takibat üzerine Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklan ver

Arzuhal ‘ ftulâsası

1226
1286

Mustafa Şerif, Ah
met Celâl Çirkin. 
Ayrancı şarkî köyün
den Çirkinoğlu Ari
fin evlâtları. 
Reyhaniye.

Hataya Cemiyeti Ak
vam deleğelerinin gel- 
mesile başlayan inti
hap esnasında uğra
dıkları zararlar hak
kında.

2478 19 - III -1941

Müstediler arzuhallerinde:
Hatay vilâyetine bağlı çiftçiler olup Cemi

yeti Akvam delegelerinin gelmesile başlıyan in
tihap esnasında müsellâh kuvvetlerle çarpışmada 
evlerinin yıkıldığını, mallarının yağma edildi
ğini ve her birinin bir köylü yanına sığınmış 
olduklarını, Hatay Devletinin teşekkülü esnasın
da mütecasirler aleyhine açtıkları davada müte
casirlerin Hatay topraklarım terketmeleri üze
rine netice alamadıklarım, Türkiye Başvekâle
tine müracaatları üzerine banka kendilerine bin 
lira ikraz ettiğim bu para ile ancak yaşayabildik
lerini, tarlalarını ekemediklerini merhun tarla
ları satılırsa ancak borçlarını ödeyebileceklerini 
ve aç kalacaklarım anlatarak:

1 — Tahakkuk eden banka borcunun gelecek 
senelerde alınmak üzere uzun vade ile taksite 
bağlanmasını,

2 — Kâfi miktarda tohumluğun acele veril
mesini,

3 — Çift hayvanat ve edevatı verilmesi için 
ait olduğu makama dileklerinin bildirilmesini 
istemektedirler.

Ticaret vekâletinin cevabında :
Müracaat sahiplerinin bankaya ve harice 

yirmi bin lira borçlan olup merhun arazi satıl
dığı takdirde ancak borçlarım ödeyebileceği ve 
kendilerinin kredi ihtiyaçlarım karşılayabilecek
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1158 | Mehmet özhan.
12İ3 •ömeroğlu.

Koeailyas mahallesi 
Kocailyas çıkmazı.

, Bursa.
3082 !
3244

4398
4173

Arazi verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

başka gayrimenkulleri bulunmadığı anlaşılmış vo 
müstedilere usul ve mevzuat dairesinde yardım 
yapılması hakmda bankaca Kırıkhan ajansına 
emir verilmiş ve tohumluk için de Hatay vilâye
tine tebligat yapılmış olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Vekâletçe icap eden muavenet yapılmış oldu

ğundan tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2479 . 19 - I I I -1941

Büyük harpte Hindistandan gelip Türk or
dusunda istiklâl harbinde çalıştığından ve her 
ne kadar çiftçi olmadığından dolayı bir arsadan 
başka kendisine bir şety verilmemiş ise de 50 dö
nümlük bir arazi tahsisi suretile terfih edilece
ğinden bahseden müstedinin arzuhali üzerine 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden verilen 
cevapta: Müstedinin inşaat işlerinde çalışmak
ta ve yevmiye temin etmekte ve 885 sayılı ka
nun mucibince tayin edilen zaman zarfında 
müracaatta bulunmadığından dileğinin isafı ci
hetine gidilememekte olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2480 19 - III -1941

Ar. E. Reisi 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip
Sainsun Bolu

Lûtfi Gören
Çorum 

N. Kayaalp
Kocaeli 

1. Tolon

Niğde
Naim E  rem

Samsun
N j F ırat

Siird
R.'Şevket Dağ

Tokd 
M. Develi

T. B. M. M. Matbaası
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2321
2434

2745
2883

Ziya Kaçar. 
Sultanhamam mesa- 
dethan 16 numarada 
avukat.
İstanbul.

Adliye vekâleti ayır
ma komisyonunca 
hakkında verilen ka
rarın kaldırılması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde; bir hâkimliğe tayin edil
mesi zımnında Adliye vekâletine vaki müracaatı 
üzerine evrakının ayırma Meclisine tevdi edildi
ğini ve Meclisce de sicilline nazaran vücudundan 
istifade imkânı mefkut ve binaenaleyh mesleğe 
almamıyacağına 30 - IV - 1935 tarihinde karar 
verilmesi üzerine vuzuh ve sarahatten ari ve 
umumî mana ifade eder ibareyi ihtiva eden bu 
karara vaki itirazına da Umumî Heyetçe (Kara
rın dayandığı sebeplerden ve sicil cüzdanına ili
şik kâğıtların içindeki ibarelerden ötürü redde
dildiği ve iktidarının mefkut görüldüğünün) Zat 
işleri müdürlüğünce bildirilmesi üzerine ve ayır
ma meclisince müttehaz kararın dayandığı sebep
lerin nelerden ibaret olduğu hakkında ve celbet- 
tirdiği tasdikli sicil varakasında herhangi fena 
bir kayit ve meşruhat olmamakla beraber ilişik 
kâğıtda mevcut olmadığı ve iktidarının hangi ^ön
lerden mefkut olduğu ve bunun ölçüsünün ne 
bulunduğu hakkında vazıh olmayan kararın tav
zihi istirhamında bulunmuş ise de buna da sadece 
(karar sarih ve vazıhtır) cevabile iktifa edildiğini 
ve evvelce Adliye mesleğinde bulunduğu zaman 
almış olduğu hüsnü hizmet mazbatalarını Adliye 
vekâletine sunarak yanlış bir karara varıldığın
dan bahsile tekrar istidayi adalet etmekle maka
mı vekâletçe mesleğe alınmasına mâni bir hal ol
madığı kaydile bir kere daha tetkikat yapılmak 
üzere evrakı ayırma meclisine tevdi edilmiş ise de 
ayırma meclisi noktai nazarında ısrarla evrak ve 
mazbataların tetkikine lüzum olmadığına ve 
vekâletin talebinin reddine karar vermiş ve 
yeni deliller mahiyetinde olan ve kararm 
refine müessir olacağı bedihi olan ehliyet maz-
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hatalarının, vekâletin hüsnü şahadetini vesair 
evrakı müsbiteyi nazan tetkika almadığını ve 
bunun esbabı mueibesinin zikrolunmadığmı be
yan ile iktidarının' mefkut ve sicillerine ilişik kâ
ğıtların içindekilere nazaran mesleğe alınamaz
sın şeklindeki iphamkâr cümle ve ibareler meha- 

kime dahi verilmemiş olan vatandaşı teçhil hak
kını ayırma meclisinin istimalden sakınmadığını 
ve bu suretle hakkında manevî bir ceza 
tatbik edilmiş olduğunu ve Dahilî nizam
namenin 50 nci maddesile alâkası bulunan 
311 numaralı Meclisi âli kararının doğrudan doğ
ruya mahkemeye ait ve mahkemeden sadır olacak 
mesail hakkında encümence karar verilemiye- 
ceği kaydi vazedilmiş olup komisyonlarca 
müttehaz kararlar bu kayitten hariç bırakılmış 
olduğundan ve bu gibi kararların bilâkis hak 
ve haysiyetleri zedelenenlerin Meclise müracaat
larını bildirdiğinden bahsile sicillerinin tetkik 
edilerek ayırma meclisince hakkında verilen ka
rarın refini istemektedir.'

Adliye Vekâletinin cevabında : Arzuhal sa
hibinin 1311 de Paloda doğduğu 1336 senesinde 
hukuk mektebinden karibülâlâ derecede şahadet
name almış olduğu 1327 senesinden 1338 
senesine kadar mülga Ticaret ve ziraat 
nezaretinde memur olarak bulunduğu 1340 
senesinde Adapazarı aza mülâzimliğile mes
leğe dahil olarak Hendek müddeiumumi
liğinde ve Keşan aza mülâzimliklerinde 
bulunarak istifası üzerine 1927 senesinde vazife
sinden ayrıldığı ve tekrar hâkimliğe tayin ta
lebinde bulunması üzerine hâkimler kanunu
nun 75 nci maddesine göre hakkında bir karar 
verilmek üzere evrakının (1) numaralı ayırma 
meclisine verildiği ve yapılan tetkikler sonun
da sicilline nazaran kendisinden istifade imkânı 
mevfut olduğundan talebinin reddine 3-IV-1935 
tarihinde verilen karara ayırma meclisi umumî 
heyetine itirazda bulunarak mezkûr heyetçe ka
rarın dayandığı sebeplere ve sicil cüzdanına ve 
bu cüzdana ilişik kâğıtların içindekilere ve ik
tidarı mevfut olduğu anlaşılmasına göre yerin
de görülmeyen itirazının reddine 6-XII-1935 ta
rihinde karar verilmiş olduğunu ve bu karar-
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dan sonra Devlet şûrasına müracaat etmiş ise de 
idarî kaza mevzuuna giremiyeceğinden davanın 
vazife noktasından reddine karar verildiği ve -
1938 senesinde ayırma meclisine üç adet mazbata 
irae eyliyerek evvelki kararın iptali talebinde 
bulunmuş ise de mazbataların mahiyetine naza
ran yeniden tetkikat icrasına mahal olmadığına 
karar verildiğini ve hâkimler kanununun 54 ncü 
maddesinin son fıkrası mucibi vekâlet tarafın
dan (1) numaralı ayırma meclisince ittihaz edi
len kararın tetkiki ayırma meclisi umumî heye
tinden istenilmesi üzerine mezkûr heyetçe 1 nu
maralı ayırma meclisince mesleğe alınmamasına 
dair 1935 senesinde ittihaz olunan karara itira- 
zen umumî heyetçe 6-XII-1935 tarihinde tetkik 
ve reddedilmiş olduğundan 54 ncü maddeye tev
fikan tekrar tetkike mahal olmadığına 9-XI-1939 
tarihinde karar verilmiş ve bütün bu kararla
rın kendisine tebliğ edilmiş olduğu ve salâhi- 
yetli heyetler tarafından tetkik edilerek katile
şen bu karar karşısında vekâletçe yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene çağırılan 
Adliye vekâleti zatişleri umum müdürü İsmail 
Hakkı Girayın huzurile mahrem sicil görüldük
ten ve icabeden izahat alındıktan sonra işin icabı 
düşünüldü.

Hâkimler kanunu mucibince vazifeye kabulü
ne dair ayırma meclisince hakkında bir karar ve
rilmesi icabeden müstedinin tetkik edilen sicilin
den alman kanaate binaen dileğinin reddine ka
rar verildiği anlaşılmış ve bunun üzerine Dev
let şûrasına sebkeden dava sonunda da : Ayır
ma meclisi kararlarının bir dava mevzuu olarak 
Şûrada tetkikine imkân olmadığı neticesine va
rılmış ve filhakika vaktile hâkimlikten istifa 
eden mumaileyhin mazbut mesleği durumuna 
göre memuriyete kabul veya ademi kabulü hak
kında takdiren karar vermek salâhiyetinin bah
sedilen ayırma meclisine verilmiş olmasına ve 
bu takdir hakkının takyidini mümkün kılacak 
kanunî bir yol ve imkân bulunmamasına binaen 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2481 21 - III - 3,941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukla rı ver  

Kadriye Günartan. 
Safa caddesinde 9 ncu 
sokakta Dişçi Hakkı 
muayenehanesi karşı
sında No. 18 
Ayvalık.

Refia Doğan. 
Erenköy sahrayi ce
dit mahallesinde Ça
vuş kuşu sokak No. 6 
İstanbul.

Mahmut Şevket Kes- 
kinkaya.
Ziraat mücadele tek
nisyeni.
Malatya.

Arzuhal hulâsası

Babası ölü Necipten 
muhassas maaş hak
kında.

Maarifte hizmet eden 
oğlundan maaş bağ
lanması.

Hususî idarelerde ge
çen memuriyet hiz
met müddetinin umu
mî muvazenedeKİ 
müddetlerine ilâve 
edilmesi hakkında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müstedi arzuhalinde: Rüsumat memurların
dan babası müteveffa Necipten dolayı kendisine 
muhassas maaşın on seneliğinin verilip alâkası
nın kesilmesi hakkındaki dileği üzerine kendisin
den istenen nüfus kaydi sureti ve kocasının ihti
yar ve hastalıklı olduğuna dair rapor ve vesika
ları temin edildiği halde kocasının bulunması se
bebile maaş tahsisine imkân olmadığı cevabının 
verilmesi suretile beyhude emek ve masrafa mec
bur bırakıldığından alâkadar memurlardan bu 
zararın tahsilini istemektedir.

îş  düşünüldü: her hangi bir zarar iddiasının 
encümence tetkikına ve bir karara bağlanmasına 
imkân olmadığına ve mahkemeye müracaata 
muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2482 21 - III -1941

Maarifte 18 sene hizmeti sebkeden oğlunun 
vefatından sonra kendisine maaş tahsis edilmedi
ğinden şikâyet eden müstedinin arzuhaline ilişik 
İstanbul Maarif müdürlüğü tezkeresinde: müste
dinin oğlunun vefatında evli bulunması sebebile 
maaşa müstahak olmadığı ve bilâhara kocası öl
müş olsa bile vaktile maaşa müstahak olmıyan- 
lara bilâhara maaş tahsisine kanunun müsait ol
madığı yazılı bulunmaktadır, 

îş  düşünüldü:
Maarif müdürlüğünce vaki tebliğata kanaat 

edilmediğine göre İdarî dava yollarına müracaat 
edilmesi icap etmekle Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2483 21 - III -1941

Müstedi arzuhalinde: Hususî idarelerde ge
çen memuriyet hizmet müddetinin umumî mu
vazenedeki hizmet müddetlerine ilâvesini iste
mektedir.

îş  düşünüldü: Bu hususta kanun neşir ve ilân 
edilmiş olmakla yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2484 21 - III -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

A. Nuri Evrensel. 
Ortaköy Portakal yo
kuşu No. 11 
Tahrirat kâtibi. 
İstanbul.

Saniye Engin ve ço
cukları.
Pazar kazasının Hem- 
şin nahiyesine bağlı 
nefsi Zoga köyünden 
îsmail Engin eşi. 
Rize.

Tevfik Kobaneri. 
Meşrutiyet caddesi 
Karanfil sokak özsoy 
apartmanı No. 26 
Yenişehir - Ankara.

Çok çocuklu hâkim
lere yapılan para 
yardmvrmn diğer me
murlara da teşmil 
•edilmesi hakkında.

Kocasının ölümün
den dolayı tazminat 
verilmesi.

Şahsî ve irsi emva
linden tasarruf ede
mediğinden şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müstedi arzuhalinde: Kanunu mahsus muei- 
bince üç senedenberi çok çocuklu hâkimlere para 
yardımı yapılmakta olduğundan bu hükmün di
ğer memurlara da tatbikini istemektedir.

îş düşünüldü: Dilek hakkında Encümence ka
rar ittihazına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2485 21 - III -1941

Verilen arzuhalde:
Fethiye maden şirketinin Fethiyedeki krom 

madenlerinde çalışmakta olan kocasının bir taş 
maden kütlesi altında kalarak ölmesi üzerine üç 
çocuğile sefil kaldığından ve bir madende ima
lâttan dolayı kazazede olanlara ve ailelerine 
tazminat itasına mütedair ahkâmı kanuniyenin 
bir eseri zühul olarak yalnız Ereğli havzai fah- 
miyesine hasredilmiş olması kendilerini böyle 
bir hak talebinden mahrum bıraktığından bah
sile ve tefsir ile ortadaki zühulün kaldırılması 
istenmektedir.

İş dtajünüldü:
Tefsir talebiie vaki müracaatlar üzerine encü

mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2486 21 - III -1941

Müstedinin arzuhalinde:
Yüz elliliklerden olup af üzerine mukaddes 

vatanına avdet etmiş ise de ileridenberi gerek 
şahsî ve gerek irsî emvaline tasarruf edememek
te olduğundan bahsile babasından kalan cüzî em
lâk ve arazisinin kendisine iadesi ve bir miktar 
tekaüdiye verilmesi istenmektedir.

Bittetkik müstedinin evvelce mesbuk tale
bi üzerine encümence 1084 sayı altında
23 - III -1940 da karar verilmiş olduğundan ye
niden karar ittihazına mahal olmadığına ve bu 
istidanın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2487 21-III -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1796
1*884

Aziz Ersoy.
Askerlik şubesi S. 8 
muamele memuru. 
Milâs.

•

> .

Harcırah ve ikamet 
yevmiyelerile aile 

harcırahlarının veril
mediğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde:
Muvakkat ve daimî memuriyet vazifelerinden 

dolayı müstahak olduğu harcırah ve ikamet yev
miyelerile aile harcırahlarının verilmemesi üze
rine Askerî Temyiz mahkemesinde Millî Müda
faa vekâleti aleyhine ikame eylediği dava neti
cesinde şahsî harcırahlarını elde etmiş ise de ika
met yevmiyesi ve aile harcırahı hakkında müs- 
bet veya menfi karar verilmemiş olduğundan 
bahsile devam eden mağduriyetine nihayet ve
rilmesi istenmektedir.

îş  düşünüldü :
Talebine rağmen mahkemece bir karar ve

rilmemiş ise kanunî yollardan mütalebede bu- 
lunulabileceğinden Encümence bu hususa ait 
tetkikat icrası ve karar itasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2488 2 1 - I I I -1941

2053
21^4

M. Tahir Harimî 
Balcıoğlu.
Cami vaizi.
Edremit.

Vakıf şartlan cüm
lesinden olan ücret
lerin de kendisine ve
rilmesi.

■
7

■ V;, ....

Müstedi arzuhalinde :
Diyanet işleri reisliğinden vaiz olarak tayin 

kılındığı Edremitte vâzettiği muhtelif camilerin 
vakıf şartları cümlesinden olan ücretlerin de 
kendisine verilmesini istemektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünden verilen ce
vapta:

Edremidin bir kısım camilerindeki vâizlik va
zifesinin müstediye tevcih edilmemiş olmasına 

mebni istediği ücretin itasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Davet edilen Vakıflar umum müdür muavini 
ismet Birginin verdiği izahata göre; Diyanet iş
lerinin ve umumî muvazeneden 8 lira aslî maaşla 
vaiz olarak müstahdem olan müstedinin muhtelif 
camilerde vâzetmiş olması o camilere ait vâizlik 
ücretlerinin kendisine verilmesini icabettirmiye- 
ceği ve çünkü vazifelerin usulen kendisine tevcih 
edilmemiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Iş düşünüldü :
Edremidin bir kısım camilerinde vakıf şart

lan cümlesinden olan vaizliğini ifa eden müste
dinin bu vazifeler için vakıf şartlanndan olan 
ücreti alabilmesi için usulen vazifelerin kendisi-
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rin adı, sam ve 
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ne tevcihinin lâzım geldiği anlaşıldığından En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2489 21 - III -1941

1304
İ365"

Seyfi Görmez. 
Hacıhüsrev mahallesi 
Kankardeş sokak No. 
44
Kasımpaşa - İstanbul.

Radyo heyetine işti
rak ettirilmesi hak
kında.

.

Müstedi arzuhalinde: Âma olduğundan ve 
ve Boğaziçi vapurlarında çalğı çalmak ve şarkı 
söylemekle maişetini temine çalışmakta iken 
menedildiğinden bahsile radyo alaturka Koro 
heyetine iştirak ettirilmesini istemektedir.

İş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2490 21 - III - 1941

1321
1582

1382
1Ö56

A. Riza Ataman. 
Yenişehir Sıhhat ve
kâleti civarı İlkiz so
kak No. 8 hanede 
emekli binbaşı. 
Ankara.

Maaş farklarının ve
rilmesi.

Verilen arzuhalde: Millî mücadelenin niha
yetine kadar orduda çalıştığını, ve istiklâl ma- 
dalyasile taltif edildiğini ve yeni tekaüt kanunu
nun tatbikinden biraz evvel eski kanuna tâbi 
olarak tekaüt edildiğini, ve altı nüfus ailesile 
birlikte geçinemediklerini ve ordu ve vatan şe
refini muhafazadan âciz ve perişan olduğunu 
beyanla müsavi olduğu silâh arkadaşları gibi 
kendisinin de maaş farkının verilmesini iste
mektedir.

İş düşünüldü:
Bu hususta kanun neşredilmiş olduğundan 

yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2491 21 - III - 1941

1754
İ 838

Ahmet Yusuf Kalta
ban.
Sakızağacı büyük kır
langıç sokak No. 40 
Beyoğlu - İstanbul.

Vatanî hizmet terti
binden maaş bağlan
ması.

Verilen arzuhalde:
Millî mücadelede Rusyada iken koşup ana 

vatana geldiğinden ve bir çok vatanî hizmetler 
yaptığından bahsile iskân için vaki müracaatına 
Türk tâbiiyetinde bulunmadığından dileğinin 
isafına imkân olmadığı cevabı verilmiş ise de 

vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisine veya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

sair suretle yardım yapılmasını istemektedir, 
îş  düşünüldü:
Yatan^ hizmet tertibinden maaş tahsisine da

ir olan dilek hakkında Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2492 21 - III - 1941

1806
1894

Mazhar Cizrelioğlu. 
Ergani kazasında Di- 
yarbakirlı Galiboğlu. 
Diyarbakır.

Pederinden bağlanan 
maaş hakkında.

Verilen arzuhalde:
Babası mülga Maarif nezareti muhasebe mü

meyyizi Galibin vefatında kendisinin, malûl bu
lunmasından dolayı 1334 senesinde kaydihayat 
.şartile 150 kuruş maaş tahsis olunmuş ise de 
bu miktar para ile çocuklarım mektebe gönde- 
remediği gibi ekmek paralarım bile teminde 
muztar kaldığından bahsile mütekaidin maaşına 
zam yapıldığı sırada kendi maaşının da 15 lira
ya iblâğını istemektedir.

îş  düşünüldü;
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2493 21 - III - 1941

1445
1Ö42

Hatice Demirozmun. 
Babasultan mahallesi 
Ahmet Rifat kızı. 
Konya.

Haczen kendisinden 
tahsil, edilen, vergi 
hakkında.

•

Müstedi arzuhalinde Konyada bağhanesile 
tarlalarının 1931 ilâ 1935 senelerine ait bakaya 
vergilerinin affedilmiş olmasına rağmen kanun
suz olarak haczen kendisinden tahsil edildiğin
den ve vaki şikâyeti üzerine evvelce bu vergiler 
için haciz konmuş olduğu için af ve müruru za
man mevzubahs olmadığı cevabını aldığından 
bahsile bu kanunsuz muamelenin tashihini talep 
etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedi- 
den istenilen verginin arazi vergisi olmayıp Me
ramdaki bağevinin 1931 den 1937 senesine ka
dar olan bina ve buhran vergisi olduğunu ve tah
sili emval komisyonu tarafından menkul ve 
gayrimenkul emvalile alacakları üzerine 8-VII- 
1937 tarihinde haciz vazedilmek suretile vergi
nin müruru zamana uğramasına mâni olunduğu, 
ve haczedilerek satılan makinamn kullanılmaz 
metruk bir vaziyette bulunduğu için hacze tâbi



Arzuhal verenle
rin adı, sam ve
oturduk!arı yer

Arzuhal verenle-

Kâzım Güney ve En
ver Çağlayan. 
Memleket hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Çanakkale.

1 - VI - 1930 tarihin
den sonra hususî ida
rede geçen hizmetle
rinin umumî muva
zenede geçmiş sayıl
ması.

Memet Duyuran. 
Değirmenci. 
Çumra - Konya.

Ridvan Kipural. 
Vilâyet köy bürosu 
şefi.
Bursa.

Muamele vergisi hak
kında.

Umumî muvazene 
dahilinde geçen ma
aşlı hizmetlerinin te
kaütlük hesabında na
zara alınması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tutularak satıldığı buna nazaran hâdisede ka
nunsuz bir muamele görülemediği bildirilmekte
dir.

Iş düşünüldü : Kazaî mercilerde halledilmesi 
iktiza eden bu dilek hakkında Encümence bir 
muamele icrasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2494 21 - III -1941

Verilen arzuhalde :
1 - VI - 1930 tarihinden sonra hususî idarede 

geçen hizmetlerinin umumî muvazenede geçmiş 
telâkki edilmesini ve bu tarihten itibaren umumî 
muvazenede geçen maaşlı hizmetlerinin idarei 
hususiyedeki hizmetlerine katılmasını istemek
tedir.

îş  düşünüldü:
Bu dileğe temas eden 3937 sayılı kanun neşir 

ve ilân edilmekle yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2495 21 - III -1941

Müstedi arzuhalinde: Konyanm Çumra kaza
sında tesis ettiği un değirmeninden muamele ver
gisi diye kilodan 20 para alındığından ve halbuki 
değirmen gelirinin sarfiyatı içinde elde ettiği 
kazanç ancak kilo başına 20 paradan ibaret oldu
ğundan bahsile bu işin bakıma alınarak kanunun 
tadilini istemektedir.

îş  düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2496 21 - III -1941

Haziran 1930 tarihinden sonra umumî mu
vazene dahilinde geçen maaşlı hizmetlerinin te
kaütlüğünün hesabında nazara alınmasını iste
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Umumî muvazeneye dahil dairelerle mülhak
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1567
İ64Ö

Rifat Köprülü. 
Bayazıt çarşıkapı 
caddesi tramvay du
rak yerinde No. 99 
küçük cerrahî evi 
sahibi.
İstanbul.

Sıhhiye memurları 
cemiyetinin açılma
sına izin verilmesi.

bütçeli dairelerin ve hususî idare ve belediyele
rin kadrolarında geçen maaşlı hizmetlerin, te
kaütlük hesabında mütekabilen sayılmasına dair 
olup 1683 sayılı kanunun 66 nci maddesine ek 
olarak hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Mec
lise takdim kılınmış bulunduğundan mezkûr lâ
yihanın alacağı şekle göre müstedi hakkında da 
muamele yapılacağım bildirmektedir, 

îş düşünüldü:
Dileğe taallûk eden 3937 sayılı kanun çık

makla, yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2497 21 - III -1941

Müstedi arzuhalinde:
1919 da «Sıhhiye memurları mezunu cemiyeti» 

unvanile kurdukları cemiyetin bilâhare kendi
liğinden dağıldığını ve bu kere tekrar faaliyete 
geçmesi için İstanbul vilâyetine resmen müra
caatta bulunmuş ise de menfi cevap aldığını be
yanla cemiyetin küşadma müsaade edilmesini 
istemektedir:

Dahiliye vekâletinin cevabında: Bu mezunla
rın bir cemiyet yaşatacak derecede adetleri ve 
varidatları az olduğundan ve böyle bir ce
miyet kurmalarına lüzum görülmediğinden bah
sedilmektedir.

Görülen lüzum üzerine davet edilen Emniyet 
umum müdürü Ali Rıza Çeviğin verdiği izahatta 
cemiyetin teşkili için müessis olarak müracaatta 
bulunanlardan müstedi Rifat Köprülü memur 
değilse de diğerlerinin memur bulundukları an
laşılmıştır.

îş  düşünüldü:
Bir kişi ile cemiyet kurulamıyacağma ve 

müracaatta bulunanlardan müstediden gayrisi 
memur olduğuna göre tatbik edilen muamelede 
bir kanunsuzluk görülemediğinden dileğinin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2498 21 - III -1941
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Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1448
1515

Heybefullah Cengiz 
ve arkadaşları.
Işık mahallesinde 13 
No. lı evde Diyarba- 
kırm Bismil kazası
na bağlı Kamışlı kö
yünden.
Uşak.

4614 Ahmet Tezemir. 
4941 Erenler caddesinde. 

Tabak esnafından. 
Adapazarı.

Yurddaşlarına veri
len haktan istifade 
ettirilmeleri.

Beş beygirlik küçük 
vaketa ve kösele fab
rikalarının muamele 
ve istihlâk vergisin
den muaf tutulması 
hakkında.

Müstediler arzuhallerinde:
Devletçe görülen İdarî ve siyasî lüzum üzerine 

yedi yıl evvel memleketlerinden uzaklaştırılmış 
olup işsiz ve güçsüz oturduklarından ve hazır
dan yedikleri için istikballerini çok vahim gör
düklerinden, diğer yurddaşlar gibi çalıştırılıp fa- 
ideli olmak istediklerinden ve bilmiyerek yaptıkla
rı hata varsa bile yedi yıldan beri çektikleri takın
tı göz önünde bulundurularak affedilmelerinden 
bahsile yurddaşlarına verilen haktan istifade 
ettirilmelerini istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
«Şeyh Heybetullah ve mensupları ölü olarak 

elde edilen asi ve şaki Şeyh Fahri avenesinden 
olup 885 sayılı îskân kanununun 3 ncü madde
sine tevfikan Yüksek Vekiller Heyetinin kararile 
Kütahya vilâyetine yerleştirilmek üzere nakledil
miş olduklarından dileklerinin tervici yolunda bir 
muamele yapılmasına imkân bulunmadığı bildiril
mektedir».

îş  düşünüldü: Kütahya vilâyetine yerleştirilen 
müstediler hakkında Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
2499 21~~III -1941

Verilen arzuhalde: Büyük sermayeli fabrika
larla ayni kanunî mükellefiyetlere tâbi tutulan 
ve beş beygir muharrik kuvveti olan küçük Va
keta ve kösele imalâthanelerinin muamele ve is
tihlâk vergilerini ödemek şartile inkişafları müm
kün olamadığından bu mükellefiyetlerden veya 
hiç olmazsa istihlâk vergisinden muaf tutulma
larını istemektedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
2500 21 - III - 1941

Reis M. M. Kâ.
Balıkesir Ordu Balıkesir Bolu Bursa
H. Karan H. Şarlan F. Sözener Lûtfi Gören M. F. Gerçeker

Çorum Gazianteb Gümüşane Hatay Kocaeli Niğde
N. Kayaalp M. Şahin Ş. Erdoğan A. Mursaloğlu 1. Tolon N. Ereni

Samsun Siird Sinob Tokad
N. Fırat K. Ş Dağ t. Cemal Alış M. Develi
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Cemal Sunduvaç. 
Aksaray Horhor cad
desinde Tayyareci 
Orhan sokak No. 38 
evde.
İstanbul.

3559 Ulvi Uygur.
3749 Posta havale memu

ru.
Üsküdar - İstanbul.

Validesine maaş bağ
lanmadığından ve 
ikinci müezzinliğe ta
yin edilmediğinden 
şikâyet.

Ciheti askeriyece is
timlâk edilen arazisi 
hakkında.

Yüksek Reisliğe sunulup Encümenimize hava
le buyurulan arzuhalde: Aksaray Valide camii 
müezzinlerinden babası Halilin vazife başında 
vefat eylemesine rağmen anasına maaş bağlanma
dığından ve kendisi Lâleli camiinin 3 ncü müezzini 
olduğu halde inhilâl eden ikinci müezzinliğe ken
disi tayin edilmeyip silsilenin bozulduğundan şi
kâyet edilmektedir.

Vakıflar U. Müdürlüğünden gelen cevapta: 
Lâleli camiinde inhilâl eden hizmete teselsüle 

bakılmadan Encümence yapılan muamele hademe 
nizamnamesine uygun görülmiyerek iptal edilmiş 
ise de inhilâl eden vazifenin eski sahibinin Dev
let şûrası kararile yerine iadesi icap etmekle te
selsülün bahse mevzu teşkil edemiyeceği ve müs
tedinin validesine muhtacin tertibinden maaş 
tahsisine bütçe imkânsızlığı yüzünden muvaffa
kiyet hâsıl olamadığı bildirilmiştir.

Bilâhare U. Müdürlükten gelen cevapta: müs
tedinin ikinci müezzinliğe terfii yapılmış oldu
ğundan ve anasına dahi 1940 senesinden itibaren 
aylık bir lira aslî maaş tahsis kılındığından bah
sedilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Müstedinin dilekleri yerine getirilmiş olmakla 

Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2501 2 4 - I I I -1941

Müstedi arzuhalinde:
Adananın Demirköprü köyünden kışla karşı

sında tapuyla mutasarrıf olduğu 150 dönüm ara
zisinin vilâyet idare heyeti kararile ciheti aske
riye hesabına istimlâkine karar verilmiş olduğun
dan ve arazinin beher dönümüne 25 lira bedel 
takdir edildiğinden ve arazi işgal altına alınmış 
ise de dört senedenberi istimlâk bedeli verilmedi
ğinden bahsile bu müddete ait intifa bedelinin 
tahsilini ve arazisinin tahliyesini istemektedir.

M. M. Vekâletinden verilen cevapta : îddia 
edilen mahallin 60 dönümden ibaret olup memnu 
mmtaka bulunmak itibarile on iki dönümü ciheti 
askeriyece istimlâk edildiğinden ve bakiye 48 dö-
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t â rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer

! nüm mahallin vergisi müstedi. namına tahakkuk 
; ettirilmiş bulunduğundan ve 3 eylül 1936 da is- 
j timlâk muamelesine başlanılıp 1 eylül 1938 de ik- 
j mal. edildiğinden ve tahsisatı bulunmaması yü-

zünden muamelenin intaç edilemediğinden ve 300 
lira istimlâk bedelinin 1 eylül 1938 de tesviye 
kılındığından ve takdir edilen bedele itiraz olun
madığından ve bedelin verildiği tarihe kadar dört 
sene askerî işgalin devam ettiğinden bahsolun- 
maktadır.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edilen 
M. M. Emakin inşaat müdürü Vehbi Tınazın hu- 
zurile de müzakere cereyan etmiş ve bilâhare 
vekâletten alman ikinci bir cevabî tezkerede: iş
gal tarihile istimlâk bedelinin verildiği tarih ara
sında cereyan eden dört sene için on iki dönüm
lük arazinin ecri mislinin tayin ve takdirile sahi
bine verilme muamelesine tevessül edilmiş oldu
ğundan ve bakiye 48 dönüm arazinin müstedinin 
tasarruf ve ziraatinde bulunduğundan bahsedil
mektedir.

îş  düşünüldü:
Ciheti askeriyece on iki dönümlük mahallin 

istimlâk edildiği ve bedelinin verildiği ve bakiye 
48 dönümlük mahallin müstedi yedinde bulun
duğu ve dört sene fuzulen vaki işgale ait ecri 
mislin verilmediği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh 
ecri misil hakkı vekâletçe tesviye edilmezse a-it 
olduğu mahkemeye müracaat edilebileceğinden 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2502 24 - III -1941

1265
1325

Sıdıka Bahçeci. 
Eestel İslâm mahal 
leşinden ölü Sabri- 
nin validesi Bahçeci 
Hacı Hüseyin karısı. 
Antakya.

Yardım yapılması 
hakkında.

Hatayın ana vatana iltihakı esnasında oğlu
nun şehit edildiğinden ve ihtiyar kocasının mu
avenete mazhar olamadığından bahsile yardım ya
pılmasını istemekte olan müstedinin arzuhali 
üzerine encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2503 24-I I I -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Tevfik Yetkin. 
Saitbey mahallesi 
l nkapam Köroğlu 
sokak No. 36 da. 
Samsun.

Arzuhal hulâsası

îskâmnın temini ve
ya Yugoslavyada ter- 
kettiği emlâkinin be
delinin verilmesi.

1266
1326"

Şeyhmuz ve ar. 
Memedoğlu, Çepeni- 
yan Bellik, Hıısigân 
Geldis, Haleviran, Şe- 

lıinan, Kânipanik muh
tarları namına muhtar. 

Çinar ilçesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1330 senesinde Yugoslavyadan hicret ede - 
rek memur çocuğu olduğundan Ankara lisesine 
leylî meccani kabul edildiğini ve 1336 senesinde 
hastalığı sebebile mektepten ayrılıp sol kolunu ve 
sağ ayağını kaybettiğini, ve memleketinde ba
basından kalma bir çiftlik ve bir evinin tapula
rının mukaddema muhaberat neticesi Belgrat se
faretine yollandığını 1934 de Hükümetimizle 
Yugoslavya arasında vaki anlaşma üzerine mu
amelesi Maliye vekâletinde müteşekkil komisyo
na devredidiğini, fakat komisyon bu emlâk be
delinin Yüksek Meclis kararile Kızılay a terket- 
mek suretile faaliyetini tatil ettiğini, bunun üze
rine vaki müracaatlarında iskânına imkân bulu
namadığı cevabını aldığını beyanla mezkûr em
lâk ve arazilerinin bedelinin verilmesini veyahut 
Kızılayın yardım faslından malûliyetine binaen 
700 liralık bir yardım yapılmasını veya iskân 
edilmesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine :

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ve
rilen cevapta: «İskân vaziyeti Samsun vilâyetin
den araştırılan müstedinin, 1337 senesinde Yu
goslavyadan hicret ettiği ve 1950 kuruş ücretle 
Samsun memleket hastanesinde hastabakıcı ol
duğu, Süleymaniye, Çemberlitaş, Atikalipaşada 
39 numaralı evde nüfus kütüğüne kay itli bulun
duğu ve 885 sayılı kanunun 12 nci maddesi mu
cibince muayyen müddet zarfında müracaat et
meyenlerin iskân haklarının kalmadığı ve bu va
ziyet karşısında iskânına imkân olmadığı Yugos
lavyada terkettiği mallarına mukabil bir şey ve
rilmesine, iskân mevzuatı müsait bulunmadığı » 
bildirilmiştir.

îş  düşünüldü :
Yardım yapılması hakkmdaki dilek hakkın

da Encümence tayini muameleye malıal olmadığı
na karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2504 24 - III -1941
Köylerinin Çınar ka- Köylerinden uzak olan çınar kazasından irti- 
zasından fekkile vi- i  batlarının kesilerek vilâyet merkezine bağlanma- 
lâyet merkezine bağ- I larım isteyen müstedilerin arzuhalleri üzerine 
lanması. j Encümence bir muamele ifasına imkân olmadığı-

i na karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2505 24-111-1941
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1417
1483

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Ali Kemal Bebek ve 
ar.
Beşikdüzü nahiyesi
ne bağlı Huplu köyü 
ahalisi namına halk 
partisi ocak reisi. 
Vakfıkebir.

Arzuhal hulâsası

Akkise Jcöyü ile ara
larındaki yayla ihti
lâfı hakkında.

Ahmet Canatar. 
Tahsinoğlu Sivaslı. 
Cezaevinde mahkûm. 
Konya.

Yapılacak inşaatta 
çalıştırılmak üzere 
zelzele mıntakasma 
nakli.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstediler arzuhallerinde : Akkise köyü hal
kı ile aralarında senelerdenberi devam edegel- 
mekte olan yayla ihtilâfı hakkında ait olduğu 
makamlara müracaat etmişlerse de bir türlü hal 
çaresi bulamadıklarını ve nihayet başvurdukları 
Devlet şûrasından da aleyhlerinde yanlış bir ka
rar sadır olduğu anlatılarak yanlışlığın tashihile 
yaylaya malik kılınmalarını istemektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabımda: «Sözü geçen 
her iki köyün idarî taksimat itibarile bir kazaya 
bağlı olmasına rağmen Devlet şûrasmca bu köy
lerden birisinin Gümüşanenin Torul kazasına, 
diğerinin Trabzonun Vakfıkebir kazasına bağlı bu
lunduğu kanaatile hâdise hakkındaki Gümüşane 
vilâyeti idare heyeti kararı feshedilmiş ve ihti
lâfın halli mahallî idare heyetine bırakılmış ol
duğu görülmüş olmasına binaen yayladan öteden- 
beri olduğu gibi Akkise ve Hublu köyleri halkı
nın müştereken istifadeleri hususu için vilâyet 
idare heyetince yeniden bir karar verilmesi lâ
zım geleceği cihetle gereğinin ifasını ilgililere 
bildirilmiş olduğu » yazılı bulunmaktadır.

îş  düşünüldü :
Yayla ihtilâfı hakkındaki tahkikat ve 

tetkikat henüz sona ermediğine ve idare 
heyetince yeniden tahkikata başlanacağına göre 
ittihaz olunacak kararlardan kendilerini muta
zarrır addedenlerin alâkadar kanunî ve kazaî 
mercilere müracaat etmeleri icap etmekle Encü
mence halen yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

2506 24 - III -1941
Zelzele felâketinden müteessir olan vatandaş

lara yardım etmek ve Hükümetçe yapılacak inşa
atta çalışmak üzere o mahalle nakillerini isteyen 
müstedinin arzuhali üzerine Adliye vekâletinden 
verilen cevapta:

«Felâket gören yerlere mahkûm nakline ihti
yaç olmadığından dileğin yerine getirilemiyeceği 
bildirilmektedir»

îş  düşünüldü: tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2507 24 - III -1941
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Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Memet Kayahan ve 
ar.
Hanoğlu.
Hopa mültecilerin
den boyacı.
Ordu.

_ç_ı______

Hâzineden taksitle 
emvali gayrimenkule 
satm alanların zelze
le dolayısilfi harap 
olan gayrimenkulle- 
rinin Hâzineye olan 
bakiye taksitlerinin 
affi.

1408 Ali özerden Meme-
1474 doğlu.

ı Cezaevinde. 
İstanbul.

1550
"Î62Ö

Zehra Tuğlu. 
İmrahor çeşme sokak 
No. 1 de General Fu- 
ad eşi.
Üsküdar - İstanbul.

Zelzele felâketinden 
harap olan yorlere 
gönderilip çalıştırıl
ması.

ölü  eşinden maaş 
bağlanmadığından şi
kâyet.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

Hâzineden taksitle emvali gayrimenkule satm 
alanlardan zelzele dolayısile zarara uğrıyanlarm 
Hâzineye olan bakiye taksitlerinin affini isteyen 
müstedinin arzuhaline karşı Maliye vekâletinden 
verilen cevapta:

Zelzele mmtakasmda bulunan bu gibi borçlu 
felâketzedelerin vaziyetleri hakkında umumî su
rette yapılmakta olan tetkikatm sona ermek üzere 
olduğu ve icap ederse tedbirlerin pek yakında 
alınacağı bildirilmektedir:

İş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2508 24 - III -1941

Müstedi arzuhalinde : Zelzele felâketinden 
harap olan yerleri mamureler haline koyacak 
olan Türkiye Cümhuriyetinin çalışmalarına işti
rak ettirilmesini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
«Müstedi zelzele felâketinden harap olan yer

lere gönderilip çalıştırılmasını istiyorsa da mez
kûr mahallere mahkûm nakline ihtiyaç olmadı
ğından arzusunun yerine getirilemiyeceği bildi
rilmektedir».

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2509 2 4 - I I I -1941

Müstedi arzuhalinde : Mütekait zevcinin ve
fatından sonra Üsküdar belediye ebeliğinde ça
lıştığından ve zevcinden dolayı maaş bağlan
ması hakkındaki dileğine karşı ebelikten istifası 
şartile bu dileğinin mümkün olacağı kendisine 
bildirildiğinden ve bu yolda hareket etmiş ise 
de maaş bağlanmadığından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Di
vanı muhasebat umumî heyetinin kararile müs- 
tediye maaş bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Dileğin yerine getirilmekle
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j Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. , Karar No. Karar tarihi

1354
1415

Müşfika Çapay.
Koca Mustafa paşa 
Bezirgan odaları so
kak No. 68 de. 
Emekli öğretmen. 
İstanbul.

Lehindeki Devlet şû
rası kararının infaz 
ettirilmesi.

4404 A. Hikmet Bilgiç. 
4641 i Adliye vekâletinde 

eytam dairesinde. 
Mümeyyiz Mustafa 
demirci yanında, 

j Konya hukuk mahke- 
I mesi eski başkâtibi.• V
I Ankara.

Memuriyet verilme
diğinden ve tekaüt 
edilmediğinden şikâ
yet.

2510 24 - III -1941

Müstedi arzuhalinde: 1927 de İzmir Kız öğ
retmen okulu tatbikat öğretmeni iken açıkta kal- 

ı dığından, açık maaşlarının verilmesi için İzmir 
I Maarif eminliğine 1929 da vaki müracaatına 

menfi cevap aldığından, bunun üzerine 1930 da 
Devlet şûrasına müracaatla açık maaşlarının veril
mesi hakkında bir karar aldığından bahsile infaz 
edilmeyen bu kararın infazını istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında: 1927 yılında 
encümen kararile ilk tedrisat emrine verilen 
müstedi malûlen tekaütlüğünü istemiş ise de Tıp 

fakültesince yapılan muayenesinde yalnız tedaviye 
muhtaç bulunduğu anlaşılmış bu müddet zarfın
da tayin edildiği ilk mektep muallimliğine başlı- 
yamamış ve raporuna istinaden kendisine izin de 
verilmemiş olduğundan iş görmediği günlere ait 
maaşının verilmesine muhasebece imkân görüle
memiş bilâhare Şûrayi devlete vaki müracaatı 
üzerine açıkta kaldığı zamana ait maaşlarının 
memurin kanununun 84 ncü maddesi mucibince 
verilmesi hususunda karar almış olduğundan bir 
kısım maaşlarının düyundan, diğer kısmının da 
Maliye vekâleti düyunu umumiye bütçesinden 
tesviyesi icap edeceği muhasebe müdürlüğünce 
kendisine de bildirilmiş olduğu bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
İlânı hükmünün infazma vekâletçe teşebbüs 

edildiğinden yapılacak muamele kalmamış oldu
ğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2511 24 - III - 1941

Müstedi A. Hikmet Bilgiç tarafından verilen 
arzuhalde :

Umumî harpte ve millî mücadelede askerlik 
yaptığından ve bu sebeple hukuk tahsilini bitire
mediğinden ve intizamla çalıştığı Konya mahke
mesi başkâtipliğinde iken mezun bulunduğu bir 
sırada bir hiyanet eseri olarak makbuzların çalın
ması sebebile mahkûm edildiğinden ve müddeti
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Arzuhal verenle
rin, adı, sam  ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vu ııe sebebden verildiği

1 1 mahkûmiyetini bitirmiş ise de zimmetle alâkadar

527
553

762
795

Memet Çetin.
Ezine kazası Kestan- 
bul köyü muhtarı. 
Çanakkale.

Kaymakamdan şikâ
yet.

olduğundan bahsile memuriyet verilmediğinden 
ve tekaüt de edilmediğinden şikâyet edilmektedir: 

Adliye vekâletinin cevabında :
Gerek Hâzineden ve gerekse iş sahiplerinden 

alıp deftere geçirmediği pul ve harç paralarından 
1947 lirayı zimmetine geçirmekle mahkemece 
mahkumiyetine karar verildiğinden ve başkaca 
sövmek ve sarhoşluktan da mahkûm kıhndığın- 
dan ve sefahet ve sarhoşluğu yüzünden m&nur 
olmak evsafını haiz bulunmadığından ve tekaüt 
olmak için yirmi beş seneyi de doldurmadığından 
bahsolunmaktadır. 

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2512 24 - I I I -1941

Kaza kaymakamı Tevfikin keyfi ve kanuna 
aykırı şifahî emirlerini yerine getirmediğinden 
dolayı vazifesinden çıkarıldığım ve yirmi ve yir
mi beş kilometre uzaktaki köylere kendi köy san
dığından para vermeğe icbar edildiğini ve köy 
bürosu kâtibinin köy paralarını zimmetine geçir
mesine kaymakamın sebebiyet verdiğini şikâyet 
eden müstedinin arzuhali üzerine Dahüiye vekâ
letinden verilen cevapta :

Müştekinin hakkında tahkikat yapmadan va
zifeden çıkarılması doğru görülmeyerek tekrar 
vazifeye iade edildiği ve fakat vefatının vukuu 
sebebile hakkında'takibat yapılmasına imkân 
kalmadığı ve kaymakam hakkmdaki iddialar sa
bit olmadığından verilen meni muhakeme kara
rının Devlet ş|ûrasmca tasdik kılındığı ve köy 
bürosu kâtibinin zimmetine para geçirmesine se
bebiyet vermek maddesinden dolayı kaymakam 
hakkında asliye ceza mahkemesinde muhakeme* 
nin devam etmekte olduğu büdirilmektedir.

îş  düşünüldü: Hâdisenin kanunî mercilere 
intikali sebebile şikâyet üzerine encümence yapı
lacak muamele olmadığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2513 24 - IH  -1941



719 I Kâzım ve ar.
751~! Zülfikâroğlu, Tevfi- 

j kiye köyünde.
! Karamursal.

Arzuhal verenle-
o rin adı, sam ve

oturdukları ver
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Ormanlardan kativa- 
ta müsaade edilmedi
ği halde kesme bede
linin istenildiğinden 
şikâyet.

4759
5090

Leziz Parmaksız. 
Birinci ilk okul ar
kası sokak No. 22 
Dramaîı Parmaksız 
Süleyman eşi. 

İstanbul - Bakırköy.

Karamursal orman idaresile akdettikleri mu
kavele dairesinde ormanlardan katiyat yaparken 
bir defasında ağaçlara su yürümüştür diye kati- 
yata müsaade edilmediğinden ve buna rağmen 
kesme bedelinin istendiğinden şikâyet eden müs
tedinin arzuhali üzerine Ziraat vekâletinden ve
rilen cevapta : bu hususta müstedinin açtığı da
vanın neticelenmediğinden bahsolunmaktadır.

îu  düşünüldü : Hâdise mahkemeye intikal et
miş olduğundan Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2514 24 - III -1941

Mübadil olduğundan j 
‘istihkak mazbatası ve 
bono verilmesi.

Müstedi arzuhalinde:
Bakırköy nüfus memurluğunda kayitli Dra

ma mübadillerinden olduğundan ve istihkakına 
mukabil istihkak mazbatası ve bono verilmesi 
için müteaddid müracaatlarda bulunduğu halde 
evvelki dosyalarının bulunmaması yüzünden bo
nolarını alamadığından ve Yunanistanda koca
sı Süleymandan müntakil mallar üzerine diğer 
varisler bonolarını aldıkları halde kendisinin 
mahrum edildiğinden bahsile hakkının verilmesi
ni istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğinin ceva
bında:

1331 sayılı kanunun 3 ncü ve 1771 sayılı ka
nunun 9 ncü maddelerinde gösterilen müddet
ler içinde müracaatta bulunmadığı için müstedi 
hakkında bir muamele yapılmasına imkân olma
dığı gibi kendi namına müstakil bir teffiz dosya
sı açddığı iddiası üzerine yapılan tahkikatta bir 
kavde tesadüf edilemediğinden ve 1935 senesinde 
iskânını istemiş olduğu tahakkuk etse bile 885 
sayılı kanunun 12 nci maddesinde tayin edilen 
müddetin hitamından altı sene sonra yapılan mü
racaatın kanunî hiç bir kıymeti olmıyacağından 
bahsile dileğin yerine getirilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği

i
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« i Arzuhal hulâsası j 
g p \ rin adı, sam ve ı Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
İj | oturduiclan yer [ I

surette idarî dava yoluna gidilmesi icap edeceğin
den Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2515 24 - III - 1941

■
1289 1 Kâzım Otu. i Tekaütlüğü hakkm-
1349 Gölpazan kazasının | da yapılan yanlış mu- 

j Orta mahallesinden. ! ameleye dair.
| Maliye eski vezneda- | 

rı.
Bilecik.

1423 Niyazi Koçbay. ı Teknik okulundaki 
1490 Nafia fen memuru, j askerlik dersi ve 

I Bursa. ! kamplarının muvaz-
; | zaf hizmetin de naza- 

! rı itibare alınması.

Tekaütlüğü hakkında yapılan yanlış muamele- 
I nin tashihi için Yüksek Meclise vaki müracaatı- 
| nm bir neticeye iktiranını isteyen müstedinin ar- 
[ zuhali üzerine yapılan tetkikatta müstedinin di

leği hakkında 18 - III - 1940 tarihinde Encümen
ce 872 sayılı karar ittihaz edildiği anlaşılmakla 
bu arzuhalin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2516 24 - III - 1941

Müstedi arzuhalinde :
Orta mektep tahsilini bitirdikten sonra Nafia 

fen mektebine girdiğinden bir yıl okuduktan son
ra mektebin teknik okuluna kalbedildiğinden, 
kendisi de fen memuru sınıfına ayrılarak tahsi
lini bitirip mezun olduğundan ve mektepte oku
duğu iki yıl içinde askerlik dersini ve kampını 
yaptığı halde bu defa yedek subay olmak hakkın
dan mahrum bırakıldığından bahsile askerlik der
si ve kamplarının muvazzaf hizmetinde nazarı 
itibare alınmasını istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında :
«Orta mektep mezunluğunu kabul eden ve 

j tahsil müddeti iki sene olan teknik okulu fen me
muru kısmının tahsil derecesi ikinci derecede or
ta ihtisas okulu olarak tesbit edilmiş ve bu kısım 
mezunlarının 178 sayılı tefsir kararma göre as
kerlikte kısa hizmet hakkından istifade edemeye
ceği Maarif vekâletinden bildirilmiş olduğundan 
müstedinin arzusunun yerine getirilemeyeceği 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Kısa hizmet hakkından istifade edemeyeceği 

l anlaşıldığından müstedinin teknik okulundaki 
| askerlik dersi ve kamplarının muvazzaf hizmette 
! nazara alınması hakkmdaki dilek hakkında da 
I Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

2517 24 - III -1941



13 j Arzuhal veren le -
g rin adı, sa m  ve
« j__ 1 o tu rd u k la r ı y er
1740

İ823

1475
1542

1804
1892

Mustafa Dağlı. 
Eminoğlu.
Yapraklı nahiyesinin 
Davutlar köyünden. 
Civanoğullarmdaıı. 
Çankırı.

Sıtkı Erkaya. 
Bayburtlu, 
înönii mahallesinde. 
Sarıkamış.

H. Zeki Pırıldar. 
Urlanın yeni mahal
lesinde îsmet înönü 
S. No. 18 
Urla.

Arzuhal hulâsası

Maaş tahsisi hakkın
da.

Kefilleri hakkında 
verilen müruru za
man kararının kendi
leri hakkında da ve
rilmesi

Heyeti mahsusa ka
rarile vaki mahkûm l • 

yetinin affine rağmen 
memuriyet verilmedi
ğinden şikâyet.

Askerlikten malûl olmasına rağmen maaş 
tahsis kılmmadığından şikâyet eden müstedinin 
arzuhali üzerine tetkikat yapılarak mumaileyh 
ayni dilekle evvelce vaki müracaatı üzerine En
cümence 2069 sayı altında 23-YII-1940 tarihinde 
karar verilmiş olduğu görülmekle son arzuha
linin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden  v er ild iğ i

2518 24 - III -1941

Müstedi arzuhalinde :
Ziraat bankası kâtibi iken zimmetine para ve 

ayniyat geçiren ölü babasının ve kefillerinin 
borçları için verilen hükümden varis sıfatile ken
disinin haberdar olmadığından ve kefillerin 
müruru zaman sebebile kurtulduğundan bah
sile borçlar kanununun 134 ncü maddesi hük
mü dairesinde müruru zaman kararı verilmesini 
ve malları üzerine mevzu haczin kaldırılmasını 
istemektedir.

Ticaret vekâletinin cevabında :
Kefil ve varislerden iki zatin daha evvel mü

ruru zaman sebebile mesuliyetten kurtulması 
müstedi hakkındaki ilâm hükmünün infazına mâ
ni teşkil etmiyeceğini muhtevi bulunmaktadır.

îş  düşünüldü : Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarına temas eden hâdise hakkında Encümende 
tetkikat icrasına ve karar verilmesine imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2519 24 - III - 1941

Heyeti mahsusa kararile vaki mahkûmiyeti
nin affine rağmen istediği memuriyete tayin edi
lememesinden mütevellit şikâyetine bir karar 
verilmesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine 
tetkikat yapılmış ve Encümence 1043 sayı altında 
21 - III - 1940 tarihinde karar verilmiş olduğu 
anlaşılmakla son istidanın hıfzma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2520 24- I I I -1941
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*3

V

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Eneümen k aran  ve ne sebebden verildiği

1281
134~f

,

Mahmut ve ar. 
Behranbey mahalle
sinden Koculu taşçı 
Mustafa Yurdsever 
mahdumları. 
Arapkir.
:

Bankalardan birin
den ödünç para ve
rilmesi.

.
■

İhyasına çalıştıkları bir arazinin imarına pa
raları kâfi gelmediğinden iki senede ödenmek 
üzere bankadan veya başka bir mahalden ödünç 
para verilmesini isteyen müstedilerin arzuhalleri 
üzerine Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2521 24 - III -1941

906
946

1340
İ401

.

Ferruh Atagün. 
ölü  Memet Remzioğ- 
lu Posta telgraf me
muru Asım Atagün 
yanında.
Sarıkamış.

Yetim maaşının ke
sildiğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Babasından tahsis edi
len yetim maaşının kesildiğinden şikâyet ile tek
rar bağlanmasını istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Yapılan incelemede adı geçene 1929 tarihin

den itibaren 76 kuruş maaş tahsis edildiği ve ma
aş miktarının 100 kuruştan dun bulunması hase- 
bile 1683 numaralı Tekaüt kanununun muvakkat 
dördüncü maddesine istinaden yaşının ikmal ta
rihi olan şubat 1940 gayesine kadar tahakkuk 
ettirilen istihkakının toptan tediye edilerek alâ
kasının kesildiği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2522 24 - III -1941

1618
1695

Memet Emin.
Posta idaresi sabık
memurlarından.
Ankara.

Tasfiye suretile te
kaüde sevk olundu
ğundan şikâyet.

Tasfiye suretile tekaüde sevk olunduğundan 
mütevellit hakkındaki haksız muamelelerden şi
kâyet eden müstedinin arzuhaline karşı Münaka
lât vekâletinden verilen cevapta : Tasfiye ile te
kaüde sevk olunan müstedinin Devlet şûrasında 
açtığı davanın reddedilmiş olduğu bildirilmekte 
dir.

îş  düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarına tevfikan yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2523 24 - III - 1941
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* Arzuhal verenle- 
g riu adı, sam ve 
İjj oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1793
1881

1596
1672

2640
2773

Hüsnü, Yalçın. 
Muallim..
öğdem kazasında A- 
danalı.
Yusufeli.

Tasfiyeye tâbi tutul
ması hakkındaki ka
rara dair.

Osman Yavuz Cemil- 
oğlu ve ar.
Hacı Yadigâr mahal
lesinde.
Urfa.

Ya maaşlarının art
tırılması veyahut 
kendilerine birer mü
ezzinlik verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Şeref Kayaboğazı. 
Neşriyat yurdu. 
Adalet han No. 9 
Ankara caddesi. 
İstanbul.

Haksız olarak memu
riyetinden çıkarıldı
ğı.

Tasfiyeye tâbi tutulması hakkındaki karar 
üzerine açtığı davanın Devlet Şûrasınca reddini 
mutazammın kararın tashihini isteyen müstedi 
hakkında Encümence 520 sayı altında 22 - II - 
1939 da verilen kararın tashihini bu kere isteyen 
müstedinin bu arzuhali üzerine Encümence yapı
lacak muamele olmadığından hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2524 24 - III -1941

Müstediler arzuhallerinde :
Âma olduklarından ve dilencilikten kurtul

mak için Vakıflar U. Müdürlüğünce kendilerine 
ayda iki buçuk lira maaş tahsis edilmiş ise de 
bu para ile maişetlerini temin edemediklerinden 
bahsile ya artırılmasını veyahut bedenen çalışmak 
için kendüerine birer müezzinlik verilmesini iste
mektedirler:

Vakıflar U. Müdürlüğünden alınan cevapta: 
«Müezzinler, ayni zamanda terekât eşyasının 

muhafazası ve hayratın temizlenmesi işlerile de 
vazifedar olduklarından âma olan müstedilerin 
dileklerinin isafı mümkün olmadığı 1 - I - 1940 
tarihinden itibaren kendilerine birer lira muh- 
tacin aylığı tahsis edildiği ve tahsisatın müsaade- 
sizliğine binaen aylıklarının da tezyidine imkân 
olmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Encümence bir muamele ifasına imkân olma

dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2525 24 - III -1941

Haksız olarak memuriyetten çıkarıldığından 
bazı şikâyeti üzerine Arzuhal encümenince veri
len kararın suretini tebellüğ eylemiş ise de bu 
hususa ait dava dosyasının ve sicillinin tetkikile 
hakkında yeni bir karar verilmesini isteyen Şeref 
Kayaboğazın yeni arzuhali üzerine tetkikat ya
pılmış ve filhakika mumaileyhin dileği üzerine 
Arzuhal encümeninden 2104 sayı altında 23 -
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VII - 1940 tarihinde karar verilmiş olduğu gö
rülmekle son istidanın hıfzına karar verildi.

sine rağmen müddeialeyhler tarafından tekrar 
mahkûmünbih suyuna müdahale edildiğini ve 
Malatya valisinin de. müdahalei vakıaya müza
heret eylediğini şikâyetle kanun hükmünün ye
rine getirilmesini istemektedir, 

i Dahiliye vekâletinden alman cevapta:
İddianın istinat eylediği ilâmda gösterilen 

sulamak hakkı yerine getirildiği bu iş hakkında 
müstedinin C. M. Umumiliğine yaptığı müracaat 
üzerine iddiasının yerinde olmadığına karar ve
rildiği anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Adliye vekâletinden alınan ceva.pta ise evvelce
C. M. Umumiliğine vaki müracaatı üzerine müşte
kinin istifade etmek hakkına malik bulunduğu 
suya müdahale edilip edilmediği ve su arkları
nın değiştirilmiş veya tahrip edilmiş olup olma
dığı mahallinden tahkik ettirilmiş ve şikâyeti 
veçhile suya bir müdahale vaki olmadığı gibi su 
arklarında da bir değişiklik yapılmadığı tesbit, 
edilmiş ve ancak mezkûr sudan haftada ancak üç 
gün istifade hakkına malik bulunan mumailey
hin kendisine üç günden fazla sulama hakkı ve
rilmesini istemekte olduğu anlaşıldığından su yol
larını tahrip ettikleri iddia olunanlar hakkında 
hukuku amme davasının açılmasına mahal olma
dığına karar verilmiş ve bu karar aleyhine müş
teki tarafından yapılan itirazın dahi Elâzığ ağır 

1 ceza mahkemesi reisli ğince reddedilmiş ve cere- 
I yan eden muamelede usul ve kanuna muhalif bir 
| cihet görülememiş olduğu bildirilmiştir, 
j  îş  düşünüldü:

Adlî ve indelicap icraî bir mevzudan ibaret 
j olan hâdise hakkında Encümence yapılacak mü- 
I amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2526 24 - III -1941

523 Mahmut Sölükoğlu. 
549 Halktan ve ziraatçi- 

j lerden.
Malatya.

Tarlasına ait suya 
yapılan müdahalenin 
meni.

Tarlasına ait suya vaki müdahalenin meni 
zımnında kesbi katiyet etmiş bir ilâmın icraen 
infazına ve müddeabihin kendisine teslim edilme-

Müstedi arzuhalinde :

Karar No. Karar tarihi

2527 24 - III -1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı re,
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararj, ve ne sebebden verildiği

1192
1137

Adile. *
Yenice sokak No. 4 
Rodoslu.

Bornova - tzmir.

1057 Musa Yapıcı 
1107 Hocalar nahiyesin

den.
Sandıklı.

Rodosta bıraktığı evi
ne mukabil bir ev 
verilmesi.

Muhtar
kında.

seçimi hak-

Müstedi arzuhalinde: Rodosun îtalvanlar tara
fından işgali üzerine oradaki evini terk ile ço- 
cuklarile birlikte Bornova nahiyesine iltica ile 
hayatlarını kurtardıklarından ve bütün mültecile
re mesken gösterildiği halde muhtelif müracaat
larına rağmen kendilerine gösterilmediğinden 
bahsile tahkikatı muktaziyenin icrasile Rodosta 
bıraktığı evine mukabil bir ev verilmesini iste 
mektedir.

S. V. îç. Muavenet vekâletinin cevabında :

« îzmir vilâyetile yapılan muhabere netice
sinde müstedinin aslen Resneli olduğu ve Resne- 
den Rodosa giderek yerleştiği ve 327 senesinde 
İzmire gelerek Bornovada nüfusa kaydedildiği, 
kendisinin memleketimize geliş tarihine nazaran 
muhacir ve mübadillikle bir alâkası olmadığı ve 
Rodosta bulunduğunu iddia ettiği mallar muka
bilinde mal verilmesine ve iskân edilmesine im
kân olmadığı » bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2528 24 - III - 1941

Usulen muhtar seçilen Haşan Kayanın işe 
yaramadığından bahsile kaymakamca vazifeden 
çıkarılması ve yerine zimmetine para geçirmiş 
bir şahsın muhtar seçilmesinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhali üzerine Dahiliye vekâletin
den gelen cevapta :

Köy kanununun 41 nci maddesine tevfikan 
Haşan Kayanın vazifesine nihayet verildiği ve 
yeni muhtarın geçmişteki mahkûmiyetinin ka
nuna göre muhtar intihabına mâni bulunmadığı 
bildirilmiştir.

îş  düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2529 24 - I I I -1941
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2737
2875

956
997

2209
2318

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Harun Kanber. 
Çjnarlar mahallesi 
İbrahim Kaııberoğlu 
ailesi namına. 
Giresun.

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

İkame ettiği hacir 
davasının ret edildi
ğinden şikâyet.

A'eık-Ismail Hakkı 
alın.
Emekli Albay Kü
tahya Alay Komu
tanı.
Kınâcıhan No. 14 do 
misafir.
Ankara.

Maaş farklarının ve
rilmesi hakkında.

Müstedi arzuhalinde: mallarını israf ve ken
dilerine zulüm yapmakta olan babasının bunamış 
bir ihtiyar olduğundan hacri hakkında ikame ey
lediği davanın reddolunduğundan ve adlî ma
kamların şikâyetlerini dinlemediklerinden bahsile 
müteaddit müracaatlara rağmen bir Türk ailesi
nin cehalete kurban gitmesine müsamaha eden 
ve vatandaşı Devlet dairelerinden kovmağa cür
et gösteren hâkim ve memurların cezalandırılma
sını ailesinin de seri bir müdahale ile kurtarılma
sını ve ikinci bir istida ile dileğini teyit etmek
tedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
«Tetkik olunan dosyaya nazaran hacir dava

sının reddine dair hüküm temyizen tasdik edil
miş ve hâkimler hakkındaki şikâyetlerinin tahak
kuk etmemiş olduğu bildirilmektedir».

îş düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarma tevfikan yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2530 24 - III -1941

Verilen arzuhalde : Osmanlı ordusundaki va
zifesini terk ile Millî teşkilâta intisap ve teşkil 
ettiği Kütahya milis alayına kumandan tayin 
edildiğini ve Bolu isyanının tenkilinde yaralana
rak uzun müddet tedaviden sonra 1341 senesinde 
tekaüde sevkedildiğini, ancak tekaüdlüğünün Os- 
manlı ordusundaki mülâzim rütbesi üzerinden 
yapılması üzerine bu muameleye itiraz ile düzel
tildiğini ve müterakim maaşlarının miralay rüt
besi üzerinden verilmesi hakkında vaki müracaa
tına menfi cevap verilmesi üzerine Devlet şûra
sına müracaat ettiğini ve muhasebei umumiye 
kanununun 93 ncü maddesi mucibi müruru za
man keyfiyeti derpiş edilerek 1336 senesinde ya
pılan Milis alay kumandanlığından olan alacağı
nın talep edilmemesinin meşru bir mazerete müs
tenit olup olmadığının tetkiki umumî mahkeme
lere ait olacağı esbabı mucibesile davanın reddi 
üzerine mahkemeye bilmüracaa mazeret isbat 
edilerek ilâmla tekrar Millî Müdafaa vekâletine 
müracaat edilmiş ise de vekâletçe bu defa da



1264
1324

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve
oturdukları- ver

Rifat Çelebi.
Posof kazası.

Maliye tahsildarlığın
dan emekli. 
Sarıkamısın Zivin 
köyünde.
Sarıkamış.

Açık maaşlar; .111, ve
rilmesi hakkında.

Atike Sevgi. 
Rekabiye mahallesin
den ölü Mahlıoğlu 
Mustafa anası. 
Antakya.

Vatanî hizmet terti
binden maaş bağlan
ması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
rA

mahkeme ilâmında paranın tediyesine dair bir 
hüküm bulunmadığından bahsile. müracaatına ce
vabı ret verildiğini ve keyfiyetin Meclisce tetkik 
edilerek adil bir karar verilmesini istemektedir. 

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Müstedinin bu mevzuda 3410 sayılı kanun 

ahkâmına tevfikan vekâlet aleyhine Askerî tem
yiz mahkemesine dava açtığı ve mutat lâyihala
rın teati edildiği ve mahkeme kararına intizarın 
zarurî bulunduğu bildirilmektedir.

Dava mercii aidinde rüyet edilmekte bulun
muş olmakla tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2531 24 -I II  -1941

Hakkındaki tasfiye kararının Devlet şûrası 
ilâmile refine binaen bu tarihle 'tekaüt edildiği 
tarih arasındaki açık maaşlarının verilmesini iste
yen müstedinin arzuhaline karşı Maliye vekâ
letinden verilen cevapta: Maaşının hizmet mu
kabili olmadığından ve Yüksek Meclisin 862 sa
yılı kararma tevfikan istenen maaş farkının ve
rilmesi caiz olmadığından bahsedilmektedir, 

tş düşünüldü:
Dilek İdarî bir dava mevzuu olmak itibarile En

cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2532 24 - III - 1941

Hataym ana vatana ilhakı esnasmda Fransız- 
lar tarafından şehit edilen oğlundan dolayı Parti 
tarafından nakten kendisine yardım yapılmış ise 
de vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisini iste
yen müstedinin arzuhali üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2533 24 - III - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

977
İÖ21

1690
1770

Memet Üncü ve ar. 
711 sayılı.
Tarım Kredi koope
ratifleri ortakları. 
Karabiga.

• Şefik Açıksözlü. 
Kızıltoprak Zühtüpa- 
şa Şefikbey sokak 
No. 40 
Kadıköy.

Borçlarının tecili 
hakkında.

20 senelik hakkı 
müktesebine binaen 
memuriyet verilmesi 
hakkında.

Yerilen arzuhalde: Su baskınlarından ve mu
zır haşerelerin verdiği zararlardan ve esasen yıl
lık mahsulâtı az olduğundan bahsile borçlarının 
tecilini istemektedirler.

Ziraat vekâletinden alınan cevapta: Dileğin 
isafı için mahalline emir verildiği bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2534 24 - III - 1941

Yerilen arzuhalde: Yirmi sene bilfiil Devlet şû
rasında memur olarak çalıştığından ve dairesinin 
lâğvi üzerine açıkta kaldığından ve tahsis edil

miş olan açık maaşının 1938 senesinde kesildi
ğinden ve vaki müracaatına karşı açık olan kâ
tipliklere kabulü için müsabaka imtihanlarına 
girmesi teklif edilmiş ise de müsabakaya girme
diğinden hizmet müddetinin de 25 seneyi bulma
dığından ve memuriyet, tekaüt ve ikramiye tale
binin yerine getirilemediği yolundaki Devlet şû
rası Riyasetinin işarına atfen Başvekâletten ve
rilen cevap üzerine Devlet şûrasına iadei memu
riyeti için idarî dava açmış ise de (açıkta bulu
nanların tekrar tavziflerinin salâhiyettar makam
ların takdirine vabeste olup kazaî surette key
fiyetin karara bağlanması icap etmiyeceğinden 

bahsile) dileğinin reddine karar verildiğinden 
ve halbuki açıkta kalmasının dairenin lâğvi sebe
bile olduğundan ve memurin kanununun 85 nci 
maddesinde kendisine hak verildiğinden bahsile 
tekrar Devlet hizmetine kabulünü istemektedir, 

îcabı düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol

mayarak Devlet şûrasına müracaat etmiş ve Şû- 
rayi müşarünileyhaca hakkında karar ittihaz o- 
lunmuş olduğundan Meclisi Âlice müttehaz 803 
sayılı karar mucibi Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2535 24 - III - 1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklar^ yer 
R. Karaduman. 
Orman amenajman 
Grup 5. Baş mü
hendisi.
Ankara.

Celâl Sanay.
Orman amenajman 
5 nci grupunda.
S. 2. Orman mühen
disi.
Ankara.

Faruk Şeker.
Orman amenajman 
I nci grup birinci 
s ın ıf mühendis. 
Ankara.

Halit Arısan.
Orman amenajman 
I nci grup.
1 nci sınıf mühendis. 
Ankara.

Avni Dikçam.
Orman amenajman
2 nci grup S. I. or
man mühendisi.
Gr. Şefi.
Ankara.

Lütfi Şayian.
Orman amenajman 
4 ncü grup şef I sı
nıf mühendis. 
Ankara.

Mahmut Kumbasar. 
Orman amenajman
3 ncü grupunda S.
3 Orman mühendisi 
Ankara.

Eşref Soysal.
Orman amenajman
4 ncü grupunda 3 
ncü sınıf mühendis. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Mesken tazminatları
nın verilmesi H.

Merkezi Ankarada bulunan Orman amenaj
man gruplarında çalışmakta olduklarından ve 
hasbelvazife senenin yedi sekiz ayını hariçte muh
telif ormanlarda geçirmekte bulunduklarından 
ve bu vazifenin üç ayı tecavüz eylemesi hasebile 
mesken tazminatından mahrum bırakıldıkların
dan bahsile ayni vaziyette olan Harita zabitle
rine verildiği gibi kendilerinin de amenajman 
işlerinde çalıştıkları zaman için mesken tazmiuatı 
verilmesini isteyen müstedilerin arzuhalleri üze
rine Ziraat vekâletinden verilen son cevapta:

Mahiyeti itibarile dilek yeni bir kanun mev
zuu olmak itibarile gerekli istihzaratın yapıl
makta olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Mevcut bir kanun hükmünün yanlış tatbikm- 

dan mütevellit bir şikâyet mevzuu olmayan ve 
mümasili olan bir hakkın ihdası talebine müte
dair bulunan arzuhal üzerine Encümence yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2536 24 - III - 1941
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5304
'5683

5305
'5685

5802
568 i

5303
5682

5307
5686

5308
“5687

Arzuhal verenle- 
V rin adı, sanı ve, 

oturdukları yer
Arzuhal hulâsası! JSncümen kararı ve ne sebebden verildiği

5306 | 
5685 I

Murteza Uluhan. 
Orman amma jman 
dördüncü grupunda. 
ikinci sınıf mühendis. 
Ankara.

Cemal' önen.
Orman amenajman
4 ncü grupunda 
ikinci sınıf mühen
dis.
Ankara.

Cevat Alevcan. 
Orman amenajman 
bilinci grupunda 
baş mühendis mua
vini.
Ankara.

Şükrü Akhun. 
Orman amenajman 
ikinci grupunda sı
nıf üç orman mü
hendisi.
Ankara.

Yakup Apanay. 
Orman amenajman 
ikinci grupunda sı
nıf bir orman mü
hendisi.
Ankara.

Neşet Kuşakçıoğlu. 
Orman amenajman 
ikinci grup sınıf üç 
orman mühendisi. 
Ankara.

Aziz Elgin.
Orman amenajman
5 nci grupunda or
man baş mühendis 
muavini.
Ankara.
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]3 | Arzuhal verenle- 
g o I rin adı, sanı ve 
42 I oturdukları ver

hulâsaöı i Eneümen kararı ve ne sebebden verildiği

Hüseyin Ağun. 
Orman amenajman 
üçüncü grupta ü- 
çüncü sınıf orman 
mühendisi.
Ankara.

Galib Üntürk. 
Orman amenajman 
üçüncü grupunda 
üçüne»; sınıf orman 
mühendisi 
Ankara.

Remzi Çökmen. 
Orman amenajman 
üçüncü grupunda 
sınıf bir orman mü
hendisi.
Ankara.

Ziya Çağlar.
Orman amenajman 
üçüncü grupunda 
üçüncü sınıf orman 
mühendisi.
Ankara.

1319 Hacı Hüseyin Balı- 
1380 Çeci.

I Sıdıka Bahçeci ve 
ar.
Kestel îslâm mahal
lesinde ölü sabri ba
bası.
An takva.

5309
İ3688"

5310 j 
“5689 |

5311
5090

5312
5691

Vatanî hizmet terti
binden maaş bağlan
ması.

Müstedi arzuhalinde

Hatay istiklâl mücadelesinde oğullarını, ba
balarını, kocalarını kaybetmiş oldukların», ana
vatana iltihakla bahtiyar oldukları halde maişet
lerini temin edecek hiç bir istinatgahları bulun
madığını, Hatay vilâyet makamı bu ıztıraplarla 
alâkadar olup bir miktar nakdî yardımda bu
lunmuşsa da bu yardımın da kesildiğini beyanla 
vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisini istemek
tedir.

Iş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2537 24-111-1941
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rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

^Arzuhal hulâsası ,] üncüı^n, kararı ve ne sebebden verildiği
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517
543

Dudu ve Şahinder 
Özkan.
Çayırpınar köyünden 
Hadımoğullarından 
Şehit Ahmet yetim
leri.
Çankırı.

Babalarından şehit 
maaşı bağlanmadı
ğından şikâyet.

•Müstedilerin arzuhalinde : Babaları şehit'Âh- 
medden kendilerine tahsisi iktiza eden şehitlik 
maaşının müracaatlarına rağmen bağlanmadı
ğından ve şehadete dair mahkeme ilâm - 
lan bulunmadığından ve şıehadete geç muttali 
olup esasen kendilerinden küçük olduklarından 
ve şehadete dair resmî makamdan kendilerine 
bir tebligat yapılmadığından bahsile müruru 
zamana bırakmayarak maaş bağlanmasını ve mü
terakim maaşlarında verilmesi istenmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Müs
tedilerin babalarının şehadetine dair askerlik da
iresinde bir kayit olmadığından ve bilâhare sa
dır olan mahkeme ilâmı ile müstediler 1937 yılın
da müracaatta bulunmuşlarsa da 3107 sayılı ka
nuna göre müracaatı takip eden ay başından iti
baren maaş bağlanması iktiza edip o talihte ise 
müstedilerin sinni rüşte vâsıl oldukları anlaşıldı
ğından ve vaziyetleri müsait olan büyük ve kü
çük kızlarına maaş bağlanmış olduğundan ve 
müterakim maaşlannın itasına kanun müsait1 ol
madığından bahsedilmektedir.

îş  düşünüldü : Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmemesi halinde İdarî dava yoluna mü
racaat edilmesi icap edip Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2538 24 - I I Î -1941

2947
3101

1'09
221

Şuayip Bilgihan. 
Samioğlu. * 
Ayancık.

Vesaikinin buldurul- 
ması hakkında.

Müstedi arzuhalinde: Millî mücadelede seb- 
keden vatanî hizmetine mukabil Hükümetçe ve

rilen vesikasını ikramiye hakkmdaki istidasına 
raptederek Büyük Millet Meclisine vermiş oldu
ğunu ve bu dilekçesi vesika ile birlikte Arzuhal 
encümeninden 1928 tarihinde 922 sayılı yazı ile 
Dahiliye vekâletine havale edildiğini ve Dahiliye 
vekâletinden bu evrakın bulunamadığı bildiril
mekte ise de ya iyice aranmadığı ve yahut Da
hiliye vekâletince ziyaa uğratıldığını beyanla on 
seneden beri tevali eden müracaatlarının bu su
retle semeresiz kalmaması için vesikasının icap 

eden mahalden araştırılarak meydana çıkarılma
sını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:



I*
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

/

/

«Bahsedilen vesikanın gerek vekâlet dairele
rinde, gerekse müstedinin ikamet etmekte bulun
duğu Sinop vilâyetince yaptırılan esaslı ve mü
kerrer araştırmalar neticesinde vürudu kaydine 
tesadüf edilememiş olduğundan ve bu evrakın ve
kâlet memurlarından rahmi imzasile alınmış ol
duğu Encümenden bildirilmekte ise de adı geçen 
memurun vefatı dolayrsile hakkında tahkikat ic
rasına da imkân olmadığından bahsedilmektedir».

Iş düşünüldü: Vatanî hizmette bulunduğuna 
dair sahip olduğu vesikanm ziyaa uğraması müs
tedinin maddî bir zararına sebebiyet vermiş ol
duğu surette alâkadarlardan tazminat talebinde 
bulunmak üzere dava açmağa hakkı olduğunu ve 
vatanî hizmet mukabili bir ikramiye verilmesi 
için Encümence karar itasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2539 24 - III - 1941

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
M. Ulaş

Aydın Balıkesir Bolu
A. Menderes F. Sözener Lûtfi Gören

Çorum Gazianteb Niğde Samsun Siird Tokad
N. Kayaalp M. Şahin N. Erem N. F%rat R. Ş. Dağ M. Develi
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1685 | Fatma Samurcar. 
3.764 ı Muhacir pazarı Şe

ker furuş mahallesi 
No. 17 evde.
Konya.

ölü  kocasına veril
mesi lâzım gelen te
kaüt ikramiyesinin 
yetimlerine verilme
si.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde:
Kocası İzmit Tuz inhisarı ambar memuru 

iken 1932 senesinde vefat ettiğinden ve hizmet 
müddetinin 35 seneyi mütecaviz olmasına rağ
men tekaüt ikramiyesi verilmediğinden ve buna 
sebep te hali hayatında tekaütlüğünü talep et
memiş olmasının ileri sürüldüğünden bahsile 
ikramiye verilmesi için memurun hali hayatın
da tekaütlüğünü talep etmiş olması hakkında 
Tekaüt kanununda bir kayit ve şart olmadığı ve 
bilâkis 2936 sayılı kanunda ölü memurun hak
larının varislerine intikal edeceğinin kabul ey
lediği ve bu hükmün makabline de şümulü bu
lunduğu için yetim çocuklarının babalarından 
tevarüs ettikleri bu ikramiyenin verilmesi iste
nilmektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevapta:
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi hükmü

ne tevfikan bilfiil 30 sene ve daha ziyade hiz
met ifa eden bir memurun müstahak olduğu ik
ramiyenin kanunî mirasçılarına intikalinin bu 
memurun ölmezden evvel tekaüt edilmiş olması 
veya tekaütlüğünün tahakkuk etmiş olmasına 
mütevakkıf bulunduğundan ve her ne kadar 58 
nci madde 2936 sayılı kanunla tadil edilmiş ise 
de bu kanun 1936 senesinde intişar etmiş oldu
ğundan 1931 senesinde yetim maaşları tahsis 
edilmiş olan arzuhal sahibinin vaziyetine teşmil 
edilemiyeceğinden bahsedilmektedir.

İcabı düşünüldü:
İdarî bir dava mevzuu olan hâdise hakkında 

idarî kaza mercilerine müracaat lüzumu derkâr



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Haydar Sârucan. 
Hamurcu sokak Ye
ni Varoşlu. 
ödemiş.

Dimosten Yordani- 
dis.
Bodosoğlu.
Balık pazarında tü
tüncü Kiryakonun 
No. 4 mağazasında. 
İstanbul.

Şadi öztürk.
Merkez bankası şu
be memurlarından. 
İstanbul.

îzmirde Hâzineye 
ait Cellâdoğlu arazi
sinden nüfusu nisbe- 
tinde verilmesi.

Baroya kabul edil
mesi.

Maaşının 100 liraya 
indirildiğinden şikâ
yet.

olmakla Encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2540 25 - III -1941

Yugoslavyada kalan emlâki için alınan taz
minatın Kızılaya devrine dair kanun varsa da 
îzmirde Hâzineye ait Cellâdoğlu arazisinden mev
cut nüfusu nisbetinde kendisine arazi verilme
sini isteyen müstedinin arzuhali üzerine Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletinden verilen ce
vapta :

Dileğin isafına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Iş düşünüldü:
Vekâletçe kanuna muhalif bir muamele tat

bik edilmemiş olduğuna göre Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2541 25 - III -1941

Verilen arzuhalde : Teşkilâtı adliye sırasın
da Rumeli ve Anadoluda derece derece hâkim
lik sıfatını ihraz etmiş ve fakat bunların maaş- 
sız geçmiş olduğundan ve 1340 senesinde Baro
ya kaydedilmişken 45 gün sonra tasfiyeye tâbi 
tutularak Barodan çıkarıldğmdan ve aradan 16 
sene geçtiği cihetle cürmü varsa bu müddet zar
fında hem müruru zamana uğramış ve hem de 
ıslahı nefsetmiş sayılacağından bahsile Baroya 
kabulünü istemektedir.

îş düşünüldü : Dilek Encümence tetkik ve bir 
karara bağlanmasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2542 25 - III -1941

Müstedi arzuhalinde 
145 lira maaşla Samsun şubesinde çalışırken 

Barem kanunu ile maaşının yüz liraya indirildi
ğinden ve kıdem ve ihtisası sebebile 140 liraya 
çıkarılmış ise de sıhhî sebeplere mebni îstanbula



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası

2115
2222

Mahmut Kuzanlı. 
Cezaevi revirinde diş 
hekimi.
Ankara.

1706 | Ahmet Filder ve ar. 
1788 Tophane Karabaş

mahallesi 
No. 27. 
İstanbul.

Yeni han

Asrî ceza evine nak
ledilmesi.

Mülga Denizbankta- 
ki alacakları hak
kında.

Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

naklolunurken kanunun muvakkat birinci mad
desinin E fıkrası mucibince ihtisas mevkiinden 
ayrılmaklığı sebep tutularak maaşının yüz lira
ya indirilmiş olduğundan şikâyet ile kanunun 
maddesindeki tahvil kelimesinin şamil olacağı va
ziyetlerin tefsirini istemektedir.

îş  düşünüldü : Bir vatandaşın talebi ile bir 
kanun maddesinin tefsirine ve Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2543 25 - III -1941

Müddeti mahkûmiyetinin yarısını ikmal et
tiğinden yeni ceza evine naklini isteyen müste
dinin dileğinin bittahkik yerine getirildiği anla
şılmakla Encümenimizce muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2544 25 - III -1941

Verilen arzuhalde:
İstanbul limanında hamallıkla temini maişet 

ettiklerinden ve sayilerinden tefrik edilen para
ların Denizbanka yatırıldığından ve toplanan 
bu paralarının tevziini müteaddit defalar iste
mişlerse de müsbet bir netice istihsal edemedik
lerinden şikâyet etmektedirler.

Münakalât vekâletinden alınan cevapta:
1 - III - 1937 tarihinden 31 - 1 - 1940 tarihine 

kadar toplanan bu paranın 19519 lira 40 kuruş 
olduğundan ve bunun bin lirasının Kızılaya te
berru ve 6906 lirasının senet mukabilinde bazı 
muhtaç hamallara avans olarak verildiğinden 
ve 324 lira 71 kuruşun veznelerinde’ve müteba
kisinin İmar bankasında bulunduğundan bahsile 
bu paranın ashabına tevzii işile İstanbul vali
sinin alâkadar olması münasip görülerek valiye 
icap eden talimatın verilmiş olduğu ve son za
mana kadar teraküm etmiş olan 18331 lira 62 
kuruşun 28 - VI - 1940 tarihinden itibaren tev
ziine başlanmış olduğunun mahallinden alınan 
malûmattan anlaşılmış bulunduğu bildirilmek
tedir.
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Arzuhal hulâsası

1729- j Ali Ayhan.
1812 Gazipaşa1 mahallesi 

Banka caddesinde 
No. 17. evde.
Bilecik.

İştirak nafakasının 
Söğüt icra dairesince 
sürüncemede bıra
kıldığından şikâyet.

Seyfi Çplpan. 
Döşeme mahallesin^ 
de Doğumevi civar- 
rında 138 numaralı 
sokakta No, 15 evde 
eski telgraf memuru 
Adana.

Encümen kararı ve. ne sebebden verildiği

icabı düşünüldü :
Müstedilprinin arzularının yerine getirilmiş 

olduğu anlaşılmakla tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2545 25 - III -1941

Verilen arzuhalde : Kızının çocuğuna ait 
nafaka alacağının katiyet kesbetmiş bir ilâma 
müstenit olmakla beraber Söğüt icra memurlu- 
ğunca bin türlü sebeplerle talil ve tavik edile
rek tahsil edilmediğinden bahsile işin Adliye ve
kâletince tahkik ettirilmesinin temini istenil
mektedir.

Adliye vekâletinde alınan cevapta : 
icra takibatı için gereken masraf verilmedi

ğinden ve mahcuz mallara takdir edilen kıymet
ler hakkında kanunî müddeti zarfında şikâyette 
bulunulmadığı için bu hususa müteallik taleple
rinin mercice reddedildiğinden ve istihkak da
vasının reddine ait hükmünü ihtiva eden dosya
nın icap eden masrafın geç tediye edildiği ve 
vaktinde Temyiz mahkemesine gönderilmediği 
anlaşılmış ve müştekiye bu yolda tebligat ya
pılmış bulunduğu bildirilmektedir, 

icabı düşünüldü :
Vaki olduğundan şikâyetle bahsedilen ihmal

lerin müstedi tarafından vaktinde masraf öden
memesinden ileri geldiği bildirilmekle Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve- 

Karar No. Karar tarihi

2546 25 - III -1941

Daimî malüliyet ha- Katil suçundan mahkûm ise de veremle da- 
linde bulunduğundan imî malüliyet halinde bulunması sebebile bakiye 
bakiye ceza müddeti- ceza müddetinin affini isteyen müstedinin dile
nin affı. ğine karşı Adliye vekâletinden verilen cevapta: 

Vekiller Heyetinin 25 - VIII - 1940 tarih ve 
2/14251 sayılı kararnamesi Yüksek tasdika ikti
ran ederek dileğin yerine getirilmiş olduğu 
bildirilmekle Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2547 25 - I I I -1941
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oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verüdiği

Lutfi Zaim. 
Mustafakemalpaşa 
mahallesi Atatürk 
caddesi No. 11 evde. 
Sabık Gediz müddei
umumisi.
Eşkindir

Halil Ank. 
Atpazannda Çukura 
handa Göreleli Ha- 
sanoğlu.
Ankara.

Raif, Tlaber.
Türkiye Cümhuriyest» 
Merkez bankası U- 
mum müdürlük kıy
metler kontrolörü. 
Ankara.

Tasfiye karanmn 
kaldırılması veya te
kaüt kanununa göre 
maaş verilmesi.

Adının. Halil olduğu 
halde, eşkiya Kanbe- 
re benzetilmesinden 
şikâyet.

Umumî: harpteki ih
tiyat zabit namzedi 
ile şimdikiiyedek su
bay tabirine dair tef
sir  yapılması:-

Verilen arzuhalde :
Tasfiyeye tâbi tutularak üç lira maaşla te

kaüde sevk edilmesi üzerine Şûrayi devlete mü
racaat etmiş ise de müruru müddet sebebile da
vasının reddedildiğinden ve İstiklâl harbinde 
ve işgal zamanında elli bin lira naktî fedakâr
lıkta bulunarak servetini kaybettiğinden ve 
mektep çağında sekiz çocuğunu okutamamak- 
ta olduğundan bahsile hakkmdaki tasfiye ka
rarının kaldırılmasını ve bu mümkün olmadığı 
takdirde hali hazır Tekaüt kanununa tevfikan 
maaş verilmesini ve sekiz çocuğundan bir kaçı
nın leylî mektebe yerleştirilmesini ve Cümhu- 
riyet uğrunda sarfettiği elli bin liranın mestu
reden verilmesini istemektedir.

îş  düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 

tekaüt maaşı hakkında bir muamele ifasına im
kân olmadığı gibi mestureden bir şey verilmesi 
hakkında da tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2548 25 - III -1941

Adı Halil olduğu halde kendisine Kanber is
mi takıldığından ve Kozluda türeyen eşkiya 
Kanbere benzetilerek hapse konulmak istenildi
ğinden ve bu yanlışlıktan kurtarılması için icap 
eden muamelenin yapılması lüzumundan bahs ve 
şikâyet eden müstedinin arzuhaline Adliye ve
kâletinden verilen cevapta : şuuru muhtel olan 
ve müteaddit hırsızlık vakaları yüzünden hapse 
giren müstedi hakkında yapılacak muamele ol
madığı bildirilmiştir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2549 25 - III -1941

Verilen arzuhalde 3659 sayılı Barem kanunu
nun birinci muvakkat maddesinin C fıkrasından 

istifade edebilmek için Yedek subay rütbesinin 
kazanılmış olması şart olduğundan ve kendisi ise 
umumî harpte ihtiyat zabit namzedi olarak çık
tığından ve şimdiki yedek subay ile ihtiyat zabit



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2107
2214

Gültekin Alibayer. 
Devlet demiryolları 
eczacısı.
Dinar.

Birecikte Hükümet 
baytarı iken mun
zam olarak gördüğü 
hudut taburu bay
tarlık ücretinin ve
rilmesi.

4870
'52Ö9

5177
5545

Aziz Kaya. 
Ismailoğlu.
Galata Çeşme mey
danında 201 No. Ya- 
kubun kahvesinde 
İstanbul.

Haksız olarak işin
den çıkarıldığından 
şikâyet.

namzedi unvanının bir şey olduğundan bahsile 
buna dair tefsir yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevapta : 
Yedek subay namzedliğinin, ne büyük harpte ve 
ne de şimdi bir rütbe olmadığı bildirilmiştir.

Iş düşünüldü : Herhangi bir kanun hükmü
nün encümenimizde tefsirine kanunen imkân ol
madığından dilek hakkında tayini muameleye ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2550 25 - III -1941

Birecikte Hükümet baytarı iken 16 ay bir 
müddet hudut taburunun baytarlık vazifesini de 
gördüğünden alacağı 400 liranın verilmesini is
teyen müstedinin arzuhaline Millî Müdafaa ve
kâletinden verilen cevapta :

Müstedinin hudut taburu baytarlık vazifesi
ni gördüğüne dair malûmat olmamakla beraber 
askerî baytarı bulunmayan kıtalarda baytarlık 
hizmetinin Hükümetin sivil baytarları tarafın
dan görüleceği ve bu sebepten ücret verilemiye- 
ceği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Alacak hakkında bir dava 
mevzuu olan dilek hakkında Encümence bir 
karar verilmesine imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2551 25 - III -1941

Verilen arzuhalde; İstanbul belediyesinde te
mizlik amelesi iken sözde bir amele ar
kadaşını kürek sapı ile dövdüğünden ve 
beygirlerin kuyruğunu kestiğinden bahsile 
işinden çıkarıldığını ve halbuki beygirlerin kuy
ruğunu kesme işinin bir iftira olduğunu ve bu 
yüzden haksız yere on günlük yevmiyesinin ke
sildiğini ve temizlik memurunun odacısının ken
disine hücum ve tecavüz ettiğini beyanla beş se- 
nedenberi çalıştığı işine iadesi zımnında tetkikat 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevapta : İs
tanbul valiliğinin yazısına atfen temizlik hay
vanlarının gizlice kuyruklarını keserken yaka
landığından on günlük istihkakı kesilerek tec>
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2011
2î i r

S

ziye edildiği Vve bundan da mütenebbih olmıya- 
rak kürek sapı ile arkadaşını başından yarala - 
mak suretile geçimsizliklere sebebiyet verdiği 
cihetle istihdamı caiz görülmiyen müstedinin 
işine nihayet verilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2552 25 - III -1941

Ali Sami Olcay. 
Elmadağ caddesi No. 
36 daire 10.
Taksim - Beyoğlu.

Bir ev verilmesi. Girit muhacirlerinden ve tütün tacirlerinden 
olduğundan ve buhran yüzünden iskân kupon
larını sattığından ve şimdi sermayesiz ve mes- 
kensiz kaldığından bahsile bir ev verilmesini is
teyen müstedinin arzuhaline Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletinden verilen cevapta : Bekâr 
olduğundan eski mevzuata göre iskâna tâbi tu
tulmayan ve Türkiyeye geldiğindenberi tica
retle meşgul olan ve bilâhare 80 ve 60 lira üc
retle belediye muhasipliğinde istihdam kılınan 
müstediye zamanında müracaat etmediği için 
bir şey verilemiyeceği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Encümence bir muamele ifasına imkân olma

dığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2553 25 - III -1941

2121
2228

Abman Ali ömeroğlu 
Bela - Slatina kaza
sının Enitsa köyün
de.
Bulgaristan.

Türkiyeye gelmeleri 
hakkında.

Türkiyeye gelmek için pasaport çıkarmışlar
sa da Çingene olduklarından azimetlerine mü
saade edilmediğinden şikâyet eden müstedilerin 
vatandaş olmamalarına mebni dilekleri üzerine 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

2554 25 - III - 1Ö41

1850
1940

1

Nurettin Gündoğdu 
ve ar.
İthalât gümrük mü
dürü.
İstanbul.

tekaüdlükleri hak
kında.

Verilen arzuhalde : Bütçe zarureti dolayısile 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti dairelerinde ya
pılan yüzde on tasarruf sebebile otuz seneyi ik
mal eden memurların kâffesinin tekaüde sevke- 
dildiğini haber aldıklarından ve halbuki Teka
üt kanunu hükümleri dikkate alınmayarak yaş-
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ları müsait olan kendilerinin bu suretle mağdu
riyetlerine gidildiğinden şikâyet eden müstedi
lerin arzuhali Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
gönderilmişti.

Alınan cevapta : 1940 yılı Masraf bütçesinin 
tanziminde geçen seneye nazaran yüzde on ta
sarrufun yapılması tekarrür etmiş ve esasen ha
lihazır vaziyet sebebile gümrük muamelât ve 
gelirleri azalmış ve bu sebeple bir kısım idare
lerin kaldırılması ve bir kısım teşkilâtın daral
tılması icap etmiş ve bir kısım memurlar açı
ğa çıkarılmış ve 1940 Muvazenei umumiye ka
nununun on beşinci maddesine göre bu kanuna 
bağlı (L) cetvelinde tesbit edilmiş olanlar hak
kında 2658 sayılı kanunun birinci maddesine 
göre muamele ifa edilmiş ve 30 yılı doldurmuş 
olanların tekaüdlüğü icra ile ikramiyeleri veril
miş ve yapılan muamelede kanunsuzluk bulun
mamış olduğu bildirilmiştir.

Iş düşünüldü : Tatbik edilen muameleden va
ki şikâyet binnihaye bir dava mevzuu olmak iti
barile Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2555 25 - III -1941

Beis 
Balıkesir 

1J, Kavran

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 

M. Ulaş
Bolu

L .. Gören
Çorum 

N. Kayaalp
Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli Niğde Samsun Siird ıTokad Kars
J .  Tolon N. Erem N. Fırat Ressam Ş. Dağ M. Develi Etem 1. Benice
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1974
2072

Ahmet Gürer.
Millî emlâk başkâti
bi.
Bursa.

Açık maaşı verilme
diğinden şikâyet.

1774 | Mustafa Akdemir. 
1862! Anadolu ajansı mü- 

| vezzii.
! îzmir.

Mahkemece aleyhine 
verilen hükmün refi.

4617
4944

Fatma Ortaç. 
Mecidiye caddesi Se- 
yitbey mahallesinde 
Seferoğlu Nikola ma
ğazaları sahibi. 
Samsun.

Teffiz edilen mağa
zaların eski sahiple
rinin kefalet borcu 
yüzünden satıldığın
dan şikâyet.

Verilen arzuhalde:
İstanbul tahakkuk müdürlüğü mümeyyizle

rinden iken vekâlet emrine alındığından ve açık 
maaşı alırken muvakkat ücretli bir hizmette 
istihdam edildiği için bilâhare açık maaşı ve
rilmediğinden şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
2658 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibin

ce ücretli bir vazifeye tayin edilmeleri sebebile 
açık maaşları kesilenlere iadeten açık maaşının 
tahsis edilip edilemiyeceği hakkında istenen 
tefsire Encümence mahal görülmediği ve işin 
bir tesis mevzuu olduğuna karar verildiği bildi
rilmektedir.

Iş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2556 26 - III -1941

Oturduğu evin tahliyesi hakkında mahke
mece aleyhine verilen hükmün refini isteyen 
müstedinin arzuhali üzerine Yüksek Meclisin 
311 sayılı kararma tevfikan Encümence yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2557 26 - III -1941

Müstedi arzuhalinde: Selânik mübadillerin
den olduğundan ve 550 altın liralık istihkakına 
mukabil Samsunda kendisine dört mağaza teffiz 
kılındığından ve fakat eski sahiplerinin kefalet 
borcu yüzünden bu mağazaların icraen satıldı
ğından ve borç tesviye edildikten sonra geri ka
lan paranın tamamen kendisine verilmesi icap 
ederken emanet olarak malsandığma yatırıldı
ğından ve buna mukabil 103 altın liralık kupon 
kendisine verilmek istenildiğinden bahsile mev
kuf paranın kendisine ödenmediğinden şikâyet 
etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve Maliye vekâ
letlerinin cevaplarmda : Bir haksızlık olmadığın 
dan bahsedilmektedir.

Iş düşünüldü : Eski sahiplerinin borçlarındaı
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası

Asım Subaşı ve ar. 
D. demiryolları mal
zeme reisliği başmü 
fettişi.
Ankara.

D. D.'Y. Tekaüt san
dığından geri aldık
ları tekaüdiyelerini 
iade etm&k şartile 
kendilerinin de yine 
bu sandıktan tekaüt 
edilmeleri.

1763
İ85İT

Mustafa Çağrır.
Piri Memedpaşa 
camii müezzini. 
Silivri.

Aldığı cüzi aylıkla 
geçinemediğinden art
tırılması.

1762 Ömer. j On bir liradan ibaret
1850 Salihoğüı. i maaşla geçinememek-

Piri Mehınedpaşa ca-! te olduğundan bah- 
mii imamı. - sile tezyidi niyazına
Silivri. I dair.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

dolayı satılan gayrimenkullerin daha evvel miis- 
tediye verilmiş olması bu mallar üzerinde mül
kiyet hakkının tesisine sebep teşkil edip etmeye
ceğinin ve vekâletçe tatbik edilen muamelenin 
doğru olup olmadığının tayini kazaî bir mevzu 
olmak itibarile Encümence yapılacak muamele ol
madığına" karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2558 26 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Devlet demiryolları Tekaüt sandığı kanunu

nun derdesti tadil bulunduğunu haber aldıkla
rından ve on beş seneden fazla Hükümette hiz
metleri sebkederek sandıktaki mevduatlarım 
alarak çekilmiş ve fakat 3028 sayılı kanun mu
cibince tekaüt edilmemiş olduklarından bahsile 
sandıktan aldıkları tekaüdiyelerini iade etmek 
şartile kendilerinin de yine bu sandıktan tekaüt 
edilmeleri için Bütçe encümeninde tetkik edil
mekte olan lâyihai kanuniyeye bir madde, ilâvesi 
istenmektedir.

Iş düşünüldü:
Yeni bir kanun vazı hakkındaki dilek üze

rine tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2559 26 - III -1941

Tahsisatile birlikte ayda aldığı on buçuk 
lira maaşla geçinemediğinden bahsile bunun tez
yidini isteyen müstedinin dileği üzerine Encü
mence yapılacak muamele olmadığına kara ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2560 26 - III -1941

Tahsisatla birlikte almakta olduğu on bir 
lira maaşla geçinemediğinden bahsile bunun tez
yidini isteyen müstedinin dileği üzerine Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

2561 26 - III -1941
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1775
1863

H. İbrahim ve ar. j Ellerindeki arazile- 
Gümürdülü köyü yer- rinin başkalarına
li halkı namına. 
Ceyhan.

tahsis edilmek iste
nildiğinden şikâyet.

17711 Tevfik İnalcık.
18591 Hfcoıhaliller köyün

de eski ihtiyar mec
lisi azasından. 
Manisa.

m  3 
1902

Necmettin Yedidâğ. 
ICaleiçi mahal!esinde 
mukim ve Kâzmıp»- 
şa- caddesinde lokan
tam.
Kars.

Mahkûm olduğu ha
pis cezasının infazı
nın tehiri.

Borcunun tesviyesi 
için kendisine kolay
lık gösterilmesi.

Ellerindeki arazilerinin tapusuz ve araziı 
haliyeden olduğu beyanile aşairi seyyareye tah
sis edilmek istenildiğinden ve halbuki bunlara 
ebaencet ötedenberi tasarruf edegelmekte ve ver
gilerini de vermekte olduklarından bahsile Ta
pu kanununa ve Kanunu medeni ahkâmına gö
re namlarına tescili suretile hukuku müktesebe- 
lerinin teminini isteyen müstedilerin dilekleri 
bir mülkiyet iddiasından ibaret olmasına ve 
mülkiyet ihtilâf ve iddialarının mahkemece halli 
zaruri bulunmasına binaen Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2562 26 - III -1941

Müstedi tarafından verilen arzuhalde: 
Evvelce mümessili bulunduğu Manisanm Ha- 

cıhaliller köyü sandığından mücerret onuncu 
vıl dönümünü tesit için bütçe tahsisatı haricin
de sarfiyat yapmış olmasından dolayı bir ay 
hapse mahkûm edilmiş ise de bunun infazının 
tehirini istemektedir, 

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

2563 26 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Emniyeti suiistimal suçu ile Kars asliye ceza 

mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neti
cesinde bir sene hapis cezasına mahkûm 
olarak hapsedilmiş ve bazı borçlarından dolayı 
hile ve desise ile emval ve emlâki satışa çıkarıl
mak suretile mağdur edilmiş olduğundan bah
sile yapılan yolsuzlukların refi ve borcunun tes
viyesi için kendisine suhulet gösterilmesini iste
mektedir.

îş düşünüldü :
Adlî mercilerce yapılan muamelelerden dola

yı kanunî yollara müracaat edilebileceğinden 
encümence dilek hakkında tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2564 2 6 - I I I -1941
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*3 Arzuhal verenle- 
■f j® rin adı, sam ve 
Ü oturdukları yer
1801 | Şükrü Aksoy.

~î[88ğr! Ayazma köyü hal
kından.

I Karamursal.

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1732
1815

Feyzullah Akgün. 
Ergani bakır maden 
Arpa meydan ma
hallesinden ölü baş- 
muallim Bekir Sıt- 
kıoğlu.
Maden.

Haciz konulan ara
zisinin icra kanunu
na göre satışa çıka
rılmaması veya em
vali metrukeden ken
dilerine yer veril
mesi.

Maden ceza hâki
minden şikâyet.

Verilen arzuhalde :
Şükrü Kaya namında birinin alacağına mu

kabil haciz konulan arazisinin sekiz nüfus ailesi 
efradının maişetlerini bile temine ademi kifaye
ti indettahkik tebeyyün ettiği halde davasının 
kanunî müddet zarfında ikame edilmemiş olma
sından dolayı reddedildiğinden ve bu arazi sa
tıldığı takdirde aç kalacaklarından bahsile bu 
arazinin icra kanunu hükümlerine tevfikan sa
tışa çıkarılmaması ve bu kabil olamadığı takdir
de kazaları dahilindeki emvali metrukeden yer 
verilmesi istenmektedir.

îş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı dairesinde 

dilek hakkında bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2565 26 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Ergani bakır madeni ceza hâkimi hakkında 

şimdiye kadar Adliye vekâletine ve daha bir çok 
makamlara şikâyetler ettiği halde bir cevap ala
madığından ve bir iki defa Ankaraya kadar ge
lip şikâyette bulunmuş ise de neticesiz kaldığın
dan ve bu yüzden 1 600 lira masraf ettiğinden 
bahsile şikâyetlerinin tetkikini ve sarfettiği 
1600 liranın tahsilini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin şikâyetleri üzerine hâkimler hak

kında tahkikat yapan Adliye müfettişleri müte
addit ve mütevali ihbarnamelerin asılsızlıklarını 
tesbit etmiş olduklarından müşteki hakkında ta
kibata tevessül edilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü :
Yapılacak bir muamele olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

2566 26 - III -1941
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1784
'1872

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Baha Yüceer.
Adliye vekâleti se
ferberlik müdürlüğü 
memurlarından. 
Ankara.

480
504

1731
1814

Arzuhal hulâsası

Tayyare cemiyetinde 
geçen hizmetinin ha
li hazır hizmet müd
detine ilâve edilmesi.

Mustafa
ar.
Bozoğlu
kından.
Çerkeş.

Şahin ve 

köyü hal-

Hasan Demirbaş. 
Muhittinoğlu. 
Devrekâni nahiyesi 
Ismailbey mahalle
sinden.
Kastamonu.

Köylerine ait arazi
nin belediyece zap- 
tedilmesinden şikâ
yet.

İşinin tetkiki.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tayyare cemiyetinde mesbuk hizmetinin hali 
hazır hizmet müddetine ilâve edilmediğinden şi
kâyet eden müstedinin cemiyette geçen hizmet 
müddetinin tekaüdlük müddetine ilâve edileme
yeceğini ileri süren alâkadar merciin tatbik et
tiği muameleye kani olmadığı surette idarî da
va yolile hakkını arayabileceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2567 26 - III - 1941

Verilen arzuhalde :
Köylerinden Ağırköyü hududuna kadar olan 

2000 dönüm arazinin belediyece zapt ve mera 
haline getirilmesinden şikâyet edilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Bozoğlu 
ve Örenköyü arasında ihtilâflı olan Asar 
nam mevkiin belediye hududu dahilinde oldu
ğundan ve bu hususta verilen kararın vilâyet 
idare heyetince tasdik edildiğinden bahsolun- 
maktadır.

İş düşünüldü: mülkiyetinin münazaalı ol
duğu anlaşılan Asar nam mevkiinin kime aidi
yetini tayin edecek salâhiyetli merciin mahke
meler olması sebebile Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2568 26 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Ebeveyninden kendine intikal eden gayri

menkul hakkında kanunî hasmile arasında ce
reyan eden muhakeme sonunda davayı kaybet
tiğinden ve işinin tetkikile zahire çıkarılması 
istenilmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Bahsedilen 
davanın Temyiz mahkemesinden geçmek su
retile katî ilâma bağlandığından ve iadei muha
keme için müstedinin mahkemeye müracaatın
dan başka yapılacak muamele olmadığı ve key
fiyet Cumhuriyet müddeiumumisile kendisine 
tebliğ edildiği bildirilmektedr.

îş  düşünüldü: Yüksek Meçisin 311 sayılı ka-
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Arzuhal verenle-

! rin adı, sanı ve
oturdukları ver

1719
1802.

1790
T m

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

h'aruk Aktaş.
9 ncu kor. levazımım
da müstahdem sivil 
evrak memuru; 
Erzurum.

1928 yılından kalmış 
olan 425 lira ıharcı- 
rahınm verilmedi
ğinden şikâyet.

Hakkı Kartal. 
Kamana köyünd' 
îsmailoğlu.
Daday.

Köyüne yakın boş 
araziyi işletmesine 
müsaade edilmesi H.

2002 Fatma Dâle.
2101' Iîaerîı köyünden.

Necibeşi.-
Yozgat.

Süâh'altındaki oğlu
nun" terhisine kadar 
diğer oltamın aske
re* şevkinin tehir 
edilmesi.'

rarına tevfikan yapılacak muamele olmadığına 
kararveriidi.

Karar No. Karar tarihi

2569 2 6 - I I I -1941

Müstedi arzuhalinde:
1928 yılında Van vilâyetinin Başkaleye 

bağlı Şivelân nahiyesi müdürlüğüne tayin edil
diğinden ve tahakkuk eden 425 lira harcırahı
nın on senedenberi verilmediğinden daima tah
sisat yokluğundan bahseden Dahiliye vekâletine 
müteaddit müracaatleri bulunduğundan bahsile 
şikâyette bulunmaktadır.

Dahiliye vekâleti cevabında:
Müstedinin düyuna kalan 425 lira alacağına 

ait 5398 sayılı tediye emrinin 12 - IV -1940 tari
hinde Başkale Malmüdürlüğüne gönderildiği ve 
mevzuat dairesinde kendisine tesviye ettirilme
sinin temini 15 - IV -1940 tarih ve 4053 sayılı 
yazı ile Van vilâyetine bildirildiği dosyasının tet- 
kikmdan anlaşılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Yapılacak mumaleye olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

2570 26 - III -1941

Verimsiz ve az olan arazilerinden geçimini 
temin edemediğinden köyüne iki saat mesafede 
kâin mahlûl araziyi işletmesine müsaade edilme
sini müstedi istemektedir.

Iş düşünüldü : Kanuna muhalif yapılan bir 
haksız muameleden şikâyet etmeyen müstedinin 
dilekle alâkadar Hükümet dairesine müracaat 
edebileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2571 26 - III -1941

Verilen arzuhalde :
Oğlu Haşan Hüseyinin askerliğini yapmakta 

olduğundan ve diğer ikinci oğlu 1327 tevellüdlü 
Çelebinin de askere sevkedilmekte olduğundan 
bunlardan başka evlâdı olmadığı ve dul bulun-
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve u e  sebebden verildiği

2312
2424

Ilasip Kibaroğlu. 
Şebinkarahisar 
ki mahkeme 
Avukat.
Giresun.

es- 
azası.

Bir hâkim liğe tayini.

duğundan, bu itibarla mükellefiyeti askeriye 
kanununun 35 nci maddesinin 8 nci fıkrası mu
cibince silâh altındaki oğlu Haşan IJüseyinin 
terhisine kadar diğer oğlu Çelebinin şevkinin 
tehiri icap edeceğinden bahsile bu hususun te
minini istemektedir.

M. M-. Vekâletinin cevabında :
Bahsedilen kanun maddesi muvazzaf hizmete 

ait bulunup talim için çağırılan erata ait bu
lunmadığından bahsile kanunun sarahati karşı
sında bu erin validesine bırakılmasına imkân 
görülmediğini bildirmektedir, 

îş  düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

2572 26 - III -1941

Bir memuriyete tayini hakkmdaki müracaa
tının ayırma heyetince kabul edilmediğinden 
ve müracaat ettiği Umumî Heyetçe de dileğinin 
reddolunduğundan ve yanlış telâkkiye tâbi tu
tulan kanunun tefsirile umumî ayırma heyetine 
tebliği ve hakkının verilmesi lüzumundan bah
seden müstedinin arzuhaline karşı Adliye ve
kâletinden verilen cevapta :

Muhtelif kadılıklarda bulunan 1 eylül 1341 de 
Şebinkarahisar azalığından istifa eden ve 27 - 
H - 1939 da tekrar hâkimliğe alınmasını iste
yen müstedinin Hâkimler kanununun 75 nci 
maddesi mucibince evrakı ayırma heyetine ve
rilmiş ve 7 nci maddenin 7 nci bendinde Hu
kuk fakültesi veya mektebinden mezun olma
yanların hâkim ve müddeiumumi ve Adliye ve
kâleti hizmetinde bulunmuş olupta her ne su
retle olursa olsun vazifeden ayrılanların bir 
daha hizmete alınmayacağını âmir olduğu görü
lerek dilek reddedilmiş ve Umumî Heyete karşı 
yapılan itirazda ret kılınarak muamelenin ka
tiyet kesbetmiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence tetkikat icrasile 
karar itasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2573 2 6 - I I I -1941
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1811
1900

2854
2997

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

Haşan Karaaslan. 
Abdullah otelinde 
Akdağmadeninin İb
rahim ağa mahallesin
de Sandık emini ölü 
Rıdvanoğlu.
Ankara.

3232
3402

Memet Ali Kemal. 
Sabık Alâiye meclisi 
umumî azası. 
Antalya.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

ölü babasının ihti
lastan dolayı işten 
menedildiği tarih ile 
vefatı tarihi arasın
daki maaşlarının ve
rilmesi.

Umumî mecliste ila  
zine avukatının üye 
olarak bulunduğun
dan şikâyet.

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

Babası, Akdağmadeni eski sandık emini ölü 
Rıdvanın ihtilâstan dolayı işten menedildiği ta
rih ile vefat tarihi arasındaki maaşlarının veril
mesi hakkında müstedinin arzuhaline karşı Ma
liye vekâletinden verilen cevapta:

ölü  Rıdvanın işten el çektirildiği l-VII-1927 
tarih ile kaydının terkin edildiği 17 - IX -1927 
tarihine kadar maaş kanununun 17 nci madde
si hükmü mucibince maaş alması iktiza eylemek
te ise de taallûk ettiği malî sene itibarile tes
viyesi 1513 sayılı kanun hükümlerine tâbi olan 
bu alacak için varisleri tarafından kanunî müd
deti içinde müracaat edilmediğinden alacak Ha
zine lehine sakıt olmuş ve müteveffanın beraet 
ettiği 18 - IV -1928 tarihi ile vefat ettiği
25 - VII -1929 tarihine kadar geçen müddete ait 
olup istenen maaşa gelince 17 - IX -1927 de ya
pılan terkin muamelesile kendisinin memuriyetle 
alâkasının kesilmiş olmasına ve beraet ettikten 
sonra yeniden bir memuriyete tayin edilmemiş 
bulunmasına binaen bu tarihler arasında da 
maaş verilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Iş düşünüldü: istenen maaşların verilmesine 
kanunen imkân olmadığı hakkında vekâletin 
cevabına kanaat edilmediği surette kazaî merci
lere müracaat edilmesi iktiza edeceğinden encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2574 26 - I I I -1941

Umumî meclis azası iken muvakkaten arazi 
tahrir komisyonu reisliğine tayin kılınmasının 
kanuna uygun olamıyacağı hakkında sebkeden 
şikâyet üzerine Devlet şûrası Umumî heyetince 
karar verilmiş ve bu suretle azalık sıfatı zail 
olmuş ise de ayni mecliste üye olarak Hazine 
avukatının bulunmasına ses çıkarılmamasından 
şikâyet eden müstedinin arzuhaline Dahiliye ve
kâletinden verilen cevapta:

Hazine avukatı iken umumî meclis üyesi ol
duğu ihbar edilen Avukat Fuat Dalın Antalya 
Umumî meclisinin 1935 - 1938 yılları içtimamda 
Kaş azası olduğu ve bu devrede aza bulunma-
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A r z ı ı 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 Encümen karan ve ne sebebden verildiği

dığı ve umumî meclis azasınm idarei hususiye 
aleyhindeki davaları deruhde etmemek şartile 
avukatlık yapmalarına Devlet şûrası kararile 
bir mahzur görülemediği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2575 26 - III -1941

2607
2739

Salim Arkan, 
îbrahimoğlu. 
Diyadin kazası nü
fus memuru.
Ağrı.

Umumî harpte asker 
iskân edilmesi yü
zünden yanan emlâ
kinin tazmin edil
mesi.

Umumî harpte asker iskân edilmesi yüzün
den yanan emlâkinin tazmini hakkındaki dileği
ne dair bir karar verilmediğinden bahsile mü- 
racaatte bulunan Selim Arkanın arzuhali üzeri
ne yapılan tetkikatta 23 - VII -1940 tarihinde 
2186 sayı altında dilek hakkında encümende ka
rar verilmiş olmakla bu son istidanın hıfzına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2576 26 - III -1941

2353
2466

Kâmil.
Şerbetçioğlu. 
Sultanahmet Divan- 
yolu No. 66 da emek
li tapu memuru. 
İstanbul.

ikramiye verilmesi. Hizmet müddetinin yanlış hesabından dolayı 
ikramiye hakkının verilmemesinden şikâyetle 
istiklâl harbi zammı olan üç sene dört ay ile 
vekâlet emrinde bulunduğu müddetin yarısının 
ilâvesi suretile beş senelik ikramiyesinin itası
na karar verilmesini isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine yapılan tetkikatta : 10 - VII -1940 tari
hinde 2010 sayı altında Encümence müstedinin 
ayni dileği hakkında karar verilmiş olduğu gö
rülmekle bu arzuhalin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2577 26 - III -1941

2611
2743

1441
İ5Ö8~

Kâzım Anılmış. 
Müstahkem mevki 
Top. 6. A. Kama
cısı sınıf 7.
İzmir.

Sanayii harbiye su
bayı hakkı verilme
si.

Müstedi arzuhalinde : Sanat lisesini ikmalden 
sonra Harbiye okulu talebesi gibi muamele gör
düğü için 1494 sayılı kanunda yazılı yardımcı 
sınıftan sayılan Sanayii harbiye subayı olması
nı istemekte ve evvelce vermiş olduğu arzuha
linin kanun teklifi mahiyetinde görülmüş oldu
ğundan bahsile dileği reddedilmişse de tatbik 
edilen haksız muamelenin düzeltilmesini Meclis
ten beklediğini ilâve etmektedir.

Iş düşünüldü : Dilek üzerine encümence ev-
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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

A r z u h a l  h u l â s a s ı Encümen karan ve ne sebebden verildiği

velce karar verilmiş ve bunun mucibi kanun bir 
sebep görülememiş olduğundan tayini muameleye 
mahal olmadığına ve evrakın hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2578 26 - III -1941

2584
2717

İbrahim Kavala. 
Altmzade ve Tok
mak köyleri göçmen 
halkı namına, 
îznıit - Karamursal.

Mailbey çiftliğinin 
istimlâk edilerek 

borçlanma suretile 
kendilerine verilme
si.

Yarıcılık yapmakta olduğu çiftliğin istimlâ- 
kile ve borçlanma kanununa tevfikan yüz hane 
ve 568 nüfustan ibaret olan kendilerine tevziini 
isteyen müstedilerin arzuhali üzerine keyfiyet 
Maliye vekâletine yazılmış ve evrak aidiyeti ci- 
hetile Sıhhat vekâletine tevdi olunmuş, mezkûr 
vekâletten yazılan cevapta ise: Altınzade ve 
Tokmak köylerinde oturan göçmenlerin 1929 

senesinde serbest iskân suretile yurda gelerek 
40 000 liraya 1500 eski dönüm vakıf Altmza- 
de çiftliğini ve on bin beş yüz elli liraya da bin 
iki yüz eski dönüm Tokmak köyündeki bir kı
sım araziyi satın alarak yerleştirilmişlerse de el
lerindeki toprakları kendilerine kifayet etmedi
ğinden ve kendilerine verilecek Hükümete ait 
boş arazi de mevcut olmadığından köylerine mü
nasebeti bulunan Mailbey çiftliğini kiralayarak 
ziraatlerini tevsi ettikleri bu arazinin Hükümetçe 
istimlâkile kendilerine borçlanma suretile veril
mesini istedikleri anlaşılmakta ve ancak bu çift
liğin tapu ve vergi kayitlerine göre 36 275 lira 
kıymetinde bulunduğundan iskân tahsisatının 
darlığı ve yeni göçmenlerin en mübrem ihtiyaç
ları karşısında bile azamî tasarruf yapmak mec
buriyeti karşısında bu yüksek kıymette olan Ma
ilbey çiftliği arazisinin istimlâkine imkânı mad
dî görülmemiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Dilek hakkında Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karâr tarihi

2579 26 - III -1941

1757
TsTı

Etem veysi Aksan 
ve ar.
Türk hava kurumu 
şubesi başkanı. 
Samsun.

Satın aldıkları gay
rimenkul borçları H.

Hükümetten bedeli taksitle ödenmek üzere 
satın aldıkları gayrimenkul borçlarının on beş se
ne uzatılmasına dair olan kanunun neşrinden beş 
gün evvel taksitlerin vadesinde ödenmemesinden 
dolayı aleyhlerindeki emvalin Hazine namına



A
rz

uh
al Arzuhal verenle

rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

5209 Oruç Yusuf Erdingü. 
5579  ̂ Topçu taburunda 

üstçavuş.
Sarışaban mübadil
lerinden Alioğlu. 
Gelibolu.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tefevvüz ve tescil edilmesinden ve bu kere baş
kalarına satılmasına tevessül olunmasından şikâ
yet edilmektedir.

îş  düşünüldü : Akit ve mukaveleden doğan 
borca ve mükellefiyetler hakkında Encümence 
bir karar ittihazına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2580 26 - III - 1941

îskân edilmediğin
den şikâyet.

Müstedi tarafından Yüksek reisliğe verilip 
Encümenimize havale buyurulan arzuhalde : 
1339 da Selânikten kardeşi Ali beraberinde ana
vatana hicret ettiğinden ve Çeşme kazasına sev- 
kedilmişlerse de iskân edilmeden evvel kardeşi
nin vefatı üzerine darüleytama sevkedildiğinden 
ve binnetice gedikli küçük zabit olarak yetişerek 
orduya iltihak eylediğinden ve fakat babasının 
Selânikte terkeylediği emlâke mukabil ana vatan
da kendisine hiç bir şey verilmediğinden ve adi- 
yen dahi iskân olunmadığından ve bu hususta 
sebkeden müracaatlarından da bir netice alama
dığından bahis ve şikâyet edilmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ve
rilen cevapta :

Müstedinin ne 1331 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinde zikredilen müddet içinde ve ne de 
885 numaralı kanunun 12 nci maddesindeki müd
det zarfında iskân için bir talepte bulunmadığı 
ve istidasına ilişik numara kâğıdında yazılı kay- 
de nazaran vaki olduğunu iddia eylediği müra- 
caatin dahi bahsedilen kanunlarda yazılı müddet
lerin geçmesinden sonra yapılmış olduğu ve ha
len Devletten maaş aldığına göre esasen iskânı 
adi suretile iskânına kanunî mevzuat müsait bu
lunmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Hükümetçe kanuna istinaden 
tatbik edilen muameleye kani olmayanların ka- 
zaî mercilere müracaat eylemeleri icap edeceğin
den dilek üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2581 26 - III - 1941



— 20 -
A

rz
uh

al
 1

 
N

o|

A e s s M  m ıe t t k f c -

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

r u n  ■■■ *v>üîİ • a  : 1
E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  h e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

.8flS,T*(r . ijV İa S 'S  A .! S V  Îİ';.S» '
1145 | 
1200

Ahmet özlü.
Kân köyünde emek
li mülâzim. 
Saimbeyli.

‘ • -

Tapu ile mutasarrıf! 
olduğu tarlasına va
ki müdahalenin me
ni.

Müstedi Ahmet özlü : Köyünde Süleyman- 
oğlu Halil tarafından tapu ile mutasarrıf Oldu
ğu tarlasına vaki müdahalenin menine dair mah
kemeden aldığı ilâmın infazına memur edilen 
icra memuru vekili başkâtip Süreyya ilâmın 
muhtevası dairesinde muamele yapmadığından 
ve ikinci defa da zabıt kâtibi Haşim gitmiş ise de 
o da arzusunu tatmin etmediğinden ve başkaca 
kimse tayin etmediklerini şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevapta : Filha
kika bir tarlaya vaki müdahalenin menine dair 
Ahmedin lehine ve Halilin aleyhinde mahkemece 
bir ilâm verilmiş ve infazı için ilâm muhtevası 
olan tarlanın mevcut krokiye uygun olarak üç 
ehli vukufun tarifatı dairesinde ve mahkeme ka
rarında gösterildiği veçhile icra memuru tarafın
dan mumaileyh Ahmet özlüye teslim edildiği 
anlaşılmış ise de ilâm hükmüne uygun olmadığı 
iddiasile tarlayı Ahmedin tesellümden imtina et
tiği anlaşılmış ve icra memuru kanun dairesin
de vazifesini ifa eylediği ve başkâtibe isnat 
olunan bir gûna kusur mevcud olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü : icra muamelelerinden dolayı 
yapılacak şikâyetlerin tetkik mercii kanunen 
muayyen olduğundan Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî 

2582 26 - III -1941

2402
2523

Ali Rıza Gınay. 
Bakırköy cevizlik 
Muhasebeci sokak 
No. 37 eski polis 
memuru. '

İstanbul.

Malûlen tekaüdlüğü 
ve verilen tazmina
tın mukassatan alın
ması.

Müstedi tarafından verilen arzuhalde:

Millî mücadelede sebkeden hizmetlerinden 
ve işgal kuvvetleri tarafından maruz kaldığı 
hakaret ve işkencelerden ve binnetice gözlerin
den malûl kalarak dört sene bu suretle de va
zife gördüğünden ve en nihayet tekaüdlüğünü is
temeğe mecbur kaldığından ve fakat tazminat 
verilmek suretile tekaüt edilerek haksızlığa ma
ruz bırakıldığından bahsile 1683 sayılı kanunun 
42 nci maddesine tevfikan malûlen tekaüdlüğü
nü ve verilen tazminatın mukassatan alınmasını 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevapta: 
Müstedinin vazifede uyumuş olduğu görülç-
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Arzuhal hulâsası i Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

3980
4Î97

Bayram Bakşi. 
Sayaca göçebe köyü 
muhtarı.
Fatsa.

Köyleri halkına Hâ
zinenin tasarrufun
daki araziden borç
lanma suretile dağı
tılması.

rek kaydi terkin edildiği ve malûliyet iddiasın
da bulunarak muayene ettirildiği ve neticede 
malûliyeti Tekaüt kanununun 43 ncü maddesi
ne temas ettirilerek hizmet müddetinin karşılığı 
olan 832 lira tazminat verilerek alâkasının ke
silmiş olduğu ve dileği veçhile muamele ifasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Müstedinin, tatbik edilen muameleye kani 

ve razı olmadığı surette kazaî mercilere müra- 
racaat etmesi icap ederken Yüksek Reisliğe mü
racaatta bulunduğu anlaşılmış ve Encümence 
yapılacak bir muamele olmadığına karar veril
miştir. Karar No. Karar tarihi

2583 2 6 -TII-1941

Arzuhal sahibi topraksız olan beş yüzden faz
la köy halkına Hâzinenin tasarrufunda bulunan 
arazinin borçlanma suretile tevzi edilmesini is
temektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş, alı
nan cevapta:

Ordu vilâyeti defterdarlığı ile yapılan mu
amele neticesinde 551 buçuk hektardan ibaret 
dört parçadan ibaret olan arazinin Hâzineye 
ait olduğu tahakkuk ederek kânunusani 1939 
tarihinde tapu senetlerinin alındığı ve tevzi 
muamelesine başlanmak üzere iken Tekinoğlu 
Mahmut namında birisi tarafından bu yerlerin 
kendi tapulu arazisi dahilinde bulunduğu iddi- 
asile Hâzinenin müdahalesinin menine ve tapu 
senetlerinin iptaline dair mahkemeye ve dava 
neticesine kadar mezkûr gayrimenkullerin aha
ra devir, temlik ve satış yapılmaması için ve
rilen ihtiyatî tedbir kararının tapu sicillline 
işaret edilmiş olduğu ve bu vaziyet karşısında 
bu gayrimenkuller hakkında Mâliyece bir mu
amele yapılmasına imkân olmadığı bildirilmiştir, 

îş düşünüldü:
Tevzii Hükümetçe kararlaşan gayrimenkul

ler hakkında dava açılarak ihtiyatî tedbir ka
rarile tasarrufî muameleler menedilmiş olduğu
na ve işin mahkeme sonuna kadar tehiri zaruruî 
bulunmasına binaen Encümence yapılacak mua-
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Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

192
202“

Ilamdi Güven ve ar. 
Asımoğlu.
Akdağmadeni göç - 
menleri namına. 
Ordu.

1579
1652

İhtiyar ettikleri mas
raflara rağmen hak
larının verilmediği:ı 
den şikâyet.

Haşan Cömert.
Ömer köyü nahiye
sinin Alibey köyün
de Erzincanın Plü
mür kazası göçmen
lerinden.
Susığırlık - Balıkesir.

Arazi ve çift hay
vanı, tohumluk ve
rilmesi.

mele olmadığına karar verildi.
Karar No.

2584

Karar tarihi

26 - III -1941

Müstediler arzuhallerinde:
Akdağmadeninde iskân edilmişlerse de Hü

kümetin müsaadesile Ordu vilâyetine gittikle
rinden ve bir çok aileler iskân edilmiş ise de 
kendilerine ihtiyar ettikleri masraflara rağmen 
hakları verilmediğinden şikâyet etmektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Mahalli müretteplerini terkedip Orduya gi
den ve esasen çiftçi olmayan müstedilere bir şey 
verilmesine imkân olmadığı ve eğer çiftçilik 
yapmakta iseler toprağa muhtaç olanlara tevzi 
talimatnamesine tevfikan arazi tevzi edilmekte 
olduğundan tebligat yapılan Ordu vilâyetine 
müracaatta muhtar olan müstediler için başka bir 
muamele ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Mahalli mürettebini terkeden ve çiftçi olma

yan müstediler çiftçilikle meşgul iseler tevzi ta
limatnamesine tevfikan toprak almak üzere vi
lâyete müracaat edebileceklerinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2585 26 - III -1941

Müstedi arzuhalinde :
Şarktan tecile tâbi tutulmuş ve gayri mezru 

60 dönüm arazi verilmiş ise de burasım ihya ve 
imara hal ve malî vaziyeti müsait olmadığından 
yeniden işlenmiş arazinin verilmesini istemiş ve 
davet edildiği kaymakam huzurunda dileği din
lenmişi ve fakat bir gûna talepte bulunmadığı 
halde Garp vilâyetlerinde ticaretle meşguliye
tine müsaade edilmiş halbuki asla böyle bir di
lekte bulunmamış olduğundan bahsile esasen 
rençber olduğundan ve arazi ve çift hayvanı ile 
hayvanat ve tohumluk verilmek suretile sefalet
ten kurtarılması lüzumundan bahsedilmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevapta :

Müstediye iyi ve orta toprakta 60 dönüm
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Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

2593
2724”

2620
2753

arazi ve 600 kilo yemlik 250 kilo tohumluk 
ve 25 lira *50 kuruşluk naktî iaşe ve 195 kuruş
luk mahrukat ve sair yardım yapılmış ise de 
kardeşinin yanına gitmek veya esas memleke
tine avdet etmek arzusunda bulunduğu ve renç- 
berlikten anlamadığını bildirmektedir, 

îş  düşünüldü:
Bu kabîl muhacirler hakkında kanunen ya

pılacak olan yardım yapılmış olduğuna göre ta
yini muameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2586 26 - III -1941

Mustafa Yılmaz. 
Kahveci Ilüsnü eli- 
le.
Şiran kazasının Zi- 
mon köyünden. 
Mamak - Ankara.

'

Evvelce iskân edil
dikleri arazinin bir 
kısmının ellerinden 
alındığından şikâ
yet.

Müstedi arzuhallerinde : Torol köyünde 
vukua gelen çığ faciası sebebile Gümüşane 
vilâyetinin Şiran kazasının Zimon köyüne 
yirmi hanede 150 nüfusla birlikte iskân 
olunduklarını, beş yüz dönümden ibaret olan 
bu arazinin bir kısmını bilâhare Gümüşa- 
neli sermaye sahibi Ali isminde bir zatın Hükü
metten aldığını ve kendilerine ancak 150 dönüm 
miktarında bir toprak kalmış olmakla yapılan 
haksızlık sebebile Devlet şûrasına dava açmış 
iseler de müruru zamandan dolayı davanın red
dedildiğini ve haklarının bu suretle ziyaa uğra
dığını beyan ve bu kararın tetkikile bozulmasını 
istemektedir.

îcabı düşünüldü:
Daha evvel vaki müracaati üzerine 9-V-1940 

tarih ve 1837 sayı ile karar verilmiş olduğundan 
başkaca karar ittihazına mahal olmadığına ve 
arzuhalinin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2587 26 - III -1941

Reis M. M. Kâtiy
Balıkesir Ordu Samsun Aydın Bolu Gazianteb
II. Karan II. Şarlan M. Ulaş A. Menderes Lûtfi Gören M. Şahin

Niğde Samsun Siird Tokad
N. E rem N. Fırat Şevket Bağ M. Develi



T. B. M. M. Matbaası
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2418
2539

Ahmet Mitat Eren- 
baş.
Eyüp Babahaydar 
Arpa emini.
Tekke sokak No. 9. 
‘İstanbul

Kesilen tekaüt maa
şının yeniden bağlan
ması.

'

Verilen arzuhalde :
1336 yılında muamelâtı zatiyece kendisinin 

gıyaben Anadolu müfettişlik kadrosuna veril
diği halde bu hususun Bursa heyeti mahsusa- 
sınca nazarı dikkate alınmıyarak 1339 senesinde 
347 sayılı kanun gereğince nisbeti askeriyesinin 
katına karar verildiğini; halbuki : bu heyetlerce 
verilen mahkûmiyet kararlarının 3527 sayılı af 
kanununun 3 ncü maddesinde affedildiğinin tas
rih olunmasile rütbe ve maaşının iadesini M. M. 
Vekâletinden talep ettiğini, verilen cevapta te
kaüt maaşmın iade edileceği hakkında bu kanun
da bir sarahat olmadığının bildirildiğini beyanla 
bu kanunda tekaüt maaşlarının iade edilmiyeceği 
hakkında bir sarahat de bulunmadığını bir yan
dan af kabul edilirken diğer yandan af ve at- 
feti şamileden mahrum edilmenin adalete ııymı- 
yacağından ve şayet 1520 sayılı kanun gereğince 
Mâliyece kendisine iade edilen tekaüt aidatın
dan dolayı tekaüt maaşı tahsis edilemiyorsa bu 
mananın refi için iade edilmiş olan aidatını kanu
nî faizile birlikte yine Hâzineye iade edileceğini, 
ve 30 sene müddetle tekaüt aidatı olarak verdiği 
kıymetin altın olmasına mukabil bilâhare Hâzine
ce kendisine elli kuruş fazlasile kâğıt, para ve
rildiğini ve bu suretle de tam bir adalet temin 
ve Hâzinece alâkasının tamamen kesilmiş addolu- 
namıvacağını ve kendisinin yüz ellilikler derece
sinde bile olmayıp onlar gibi aftan tamamen müs
tefit, olmadığından bahsile af kanunlarının ada- 
letkârane teşmilini ve tamamen bunlardan müs
tefit edilmesini istemektedir.

M. M Vekâletinin cevabında : istida sahibi-

T. B. M



Arzuhal verenle- j 
rin adı, sanı ve [Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer |

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1753 ! Ahmet Gürer.
"1837 Ulucami mahallesin

de Ismailoğlu. 
Tavşanlı

1918
201-1

Tavşanlı Türk maden 
şirketince tazminat 
verilmesi.

Fazlı Erdoğan. 
Anafartalar caddesi 
evkaf apartımanı 
ikinci kat.
Avukat.
Balıkesir

Malûlen tekaüt edil
mesi H.

nin Anadolu müfettişliği levazımında istihdam 
edildiği cihetle 25 eylül 1339 tarihli kanunun bi
rinci maddesine tevfikan bir daha Devlet hizme
tinde istihdam edilmemek üzere askerî nisbetinin 
katmm 22 - V - 1340 tarihinde Âli tasdika iktiran 
ettiği ve 3527 sayılı kanunda bu gibilerin kesil
miş olan tekaüt maaşının iadeten bağlanmasına, 
dair bir kayit ve sarahat olmadığı gibi Divanı mu
hasebat umumî heyetinin kararına göre de dile
ğinin yapılmasına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği 

surette İdarî bir dava yoluna müracaat etmesi 
icap eden müstedinin dileği üzerine Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2588 31 - III -1941

Tavşanlı Türk maden şirketinde kolunun ke
sildiğinden ve tazminat için vaki müracaatı üze
rine mahkemece aleyhinde verilen kararın Tem
yizce bozulduğundan ve fakat işinin şimdiye 
kadar bir neticeye iktiran etmediğinden şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline karşı Adliye vekâle
tinden verilen cevapta : Noksan gelen dava evra
kı üzerine harç vermeyen müstedinin işi bir müd
det kendisi ihmalile kalmış ise de bilâhare işin 
sulhen mahkemede hitamına ermiş olduğu bildi
rilmiştir.

îş  düşünüldü : Hâdisenin mahkemede sulhen 
karara bağlanmış olduğu anlaşılmakla Encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2589 31 - III -1941

Müstedi arzuhalinde : Umumî harpte kalbin
de kalan arızadan dolayı tekaütlüğünde bunun 
nazara alınmasını istemişse de bu hususta açtığı 
davanın da Askerî temyiz mahkemesinden red
dedildiğinden şikâyet etmektedir.

îş düşünüldü : Mahkemelerden sadır olan ka-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası

1571
1644

1600 j 
1676 i

189£
1986

1931
2028

î. Hakkı ve ar. 
Kayadibi ve değir
men köyleri halkı na
mına ihtiyar heyet
leri.
Yeşilova

Köylerinin Yeşilova 
kazası belediye sınır
ları içine alındığın
dan şikâyet.

Cafer Tayyar Bah- 
çeseven.
Şible mahallesi kay
makam Nihat cadde
si No. 8.
Bursa

Memet Cemal Yoldaş 
Belediye başkâtibi 
Mudanya

Bir vazifeye tayini.

Millî savaşta hizmet 
edenlerin müstefit o- 
lacağı haklardan be
lediye memurlarının 
da istifade ettirilme
leri H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

rarların Encümence tetkik ve bozulmasına me- 
sağ olmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2590 31 - III -1941

Köylerinin Yeşilova kazası belediye sınırları 
içine alınmağa teşebbüs edildiğinden şikâyet 
eden iki köy halkının arzuhali üzerine Dahiliye 
vekâletinden alınan cevapta :

Böyle bir ilhak muamelesinin yapılmamış ol
duğu ve kanunî merasimin tekemmül etmemiş ol
duğu ve belediye kanununun 7 nci maddesine gö
re muamele ifası lüzumunun Yeşilova belediye 
reisine tebliğ edildiği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Encümence bir muamele ifasına mahal olma

dığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2591 31 - III -1941

Bir vazifeye tayinini isteyen müstedinin ar
zuhali üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2592 31 - III -1941

Memur olsun olmasın millî savaşta hizmet 
edenlerin bilâhare memuriyete intisaplarında sa
vaştaki hizmetlerinin iki misli sayılacağı usul ve 
kanun iktizasından bulunduğundan ve belediye 
memurları da Devlet memurlarından addedildi
ğinden bahsedilen bu haktan belediye memurla
rının da istifadelerinin teminini isteyen müste
dinin dileği yeni bir kanun vazını tazammun et
mekle Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2593 31 - III -1941
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Mükerrem Başsel. 
Küçükhamam mahal
lesi No. 61 evde mi
safir Mustafa eşi. 
Adapazarı

! Mahkemece ittihaz o- 
! lunan kararın tarafı-
• na tebliğ edilmesi

1917 i Dr. Selim Haksek 
2013 ! Sıtma mücadelesi lâ» 

! boratuarmda şef. 
j Kayseri

Hamdi Hasdemir 
Hekimoğlu Alipaşa 
camii civarında Em- 
rullah Öf. sokak No. 
47/lv 
İstanbul

Cevdet Kutatgu. 
Piyerloti Cad. Gök- 
taş sokak No. 14. 
İstanbul

Hâzineden taksitle 
satın aldığı ev H.

Çocuklarının yatılı 
okullara alınması.

Tekaüt maaşının nıs
fının kesildiğinden 
şikâyet.

Aleyhine mahkemece karar verilmeden evvel 
reddi hâkim hakkında sebkeden dileği üzerine it
tihaz olunan kararın tarafına tebliğini isteyen 
müstedinin arzuhali tetkik edildi.

Adlî kararların taraflara tebliği usule tevfi
kan yapılacağına ve bu kararlar aleyhine kanunî 
yollara müracaat edilebileceğine binaen Encümen
ce bir muamele* ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar Nö. Karar tarihi

2594 31 - İÜ  -1941

Amasyada Hâzineden taksitle satın aldığı 
evin bedelinin çoğunu ödemiş ve az kalan bakiye
sini zelzele ve su baskını yüzünden harap olan bi
nasını tamire sarfetmek üzere Hâzinece affedil
mesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2595 31 - III -1941

Baba ve analarının hastalığı ve kendilerine 
yardım edememeleri yüzünden leylî ve meccanî 
bir mektebe yerleştirilmeleri için Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletinden yardim yapılmasını 
isteyen müstedilerin arzuhallerine vekâletin ver
diği cevapta : Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letinin teşkilâtında dileğin yerine getirilmesine 
müsait bir mahal ve imkân olmadığından keyfi
yetin İstanbul vilâyetine yazıldığı bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü : Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2596 31 - III -1941

Müstedinin arzuhalinde :
İstanbul defterdarlığı pul tetkik memuru iken 

doksan lira 20 kuruş aylıkla tekarüt olunduğu ve 
3656 ve 3659 numaralı kanunların meriyetinden 
evvel Anadolu sigorta şirketine elli lira ücretle 
müşavir olarak tayin kılındığını ve bu kanunla-
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Şükrü Nayman. 
Develi kazası eski da
va vekillerinden. 
Develi

Avukatlık kanunu
nun yanlış tatbikın- 
dan mütevellit hata
nın Adliye En. ıslah 
edilmesi.

rın meriyetinden sonra Eminönü mal müdürlü
ğünce 3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesi hük
mü tatbik olunarak tekaüt maaşının nısfının ke
sildiğini beyanla bu maaşının kesilmemesinin te
minini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesinde teka

üt olup ta umumî, hususî, mülhak bütçelerden ve
ya sermayesinin yarısı Devlete ait müesseselerden 
ücret alanların bu vaziyetleri devam ettiği müd
detçe tekaüt maaşlarının ya tahsisatı fevkalâde- 
siz veya nısıf olarak verileceği tasrih edilmiş ve 
bu maddede (aylıkları kanunla tesbit edilmiş 
olan) müesseseler tabirile 3659 sayılı kanuna tâ
bi müesseseler kasdolunmuş ve Anadolu sigorta 
şirketi de bu kanuna tâbi bulunmuş ve mezkûr 
şirkette yevmiye ve hakkı huzurla değil maktu 
ücretle çalışan mumaileyhin maaşmm yarısının 
kesilmesinin zarurî bulunmuş olduğu bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü :
Tatbik edilen bu muameleye razı olmadığı tak

dirde İdarî makamlara müracaat etmesi icap eden 
müstedinin dileği üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2597 31 - III -1941

Şükrü Nayman tarafından Yüksek Reisliğe 
verilip Encümenimize havale buyurulan arzu
halde :

Avukatlık kanununun 83 ve 84 ncü madde
lerinde yazılı disiplin cezalarının tayin ve tat
biki, mahallinin yüksek dereceli hâkimine ait 
olduğundan ve bu kanaldan verilecek bir kara
ra karşı, mezkûr kanunun muvakkat dördüncü 
maddesinin «A» fıkrası mucibince işten men ve
ya meslekten çıkarma cezaları için alâkadar 
dava vekilleri veya müddeiumuminin mıntaka 
baro disiplin meclisine müracaatları icap ede
ceğinden ve bu meclisten verilecek karar aleyh- 
hine hiç bir mercie müracaat olunamazsa da 
birinci derecede verilen kararın mıntaka mecli-
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Hayri Başal. 
Yenihamam apartı- 
mam No. 1 dairede 
Tahtakale caddesi. 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği'

Şengül hamamının 
Vakıflar U. Müdür
lüğünce eski müste- 
cirine kiraladığından 
şikâyet.

since ya aynen tasdiki veya avukat lehine bozul
ması zarurî bulunduğundan bahsile bu meclis
lerin cezayi teşdide bir veçhile hakkı yokken 
Develi kazası hâkimi tarafından bir ay işten 
menine dair hakkında verilen kararın bozulma
sını istediği mmtaka baro disiplin meclisince 
cezası teşdit edilerek meslekten çıkarma kara
rının verilmiş olduğunu hayretle görmüş ol
makla hâdisenin Adliye encümeninde tetkikile 
kararın islâhı istenmektedir.

Adliye vekâletinden ahnan cevapta: Bahse
dilen hâdisenin kanunî yollarda katî olarak 
sona ermiş olduğundan ve müstedi buna kanaat 
etmiyerek Devlet Şûrası deavi dairesinde de 
idarî dava açmış ise de; mmtaka barosu disiplin 
meclisince verilen kararların katî olduğu ve 
bunun üzerine hiç bir mercie müracaat olunamı- 
yacağı mucip sebeple davasının reddedildiği 
bildirilmiştir.

Iş düşünüldü:
Cereyanı hale ve Yüksek Meclisin 803 sayılı 

kararma binaen Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2598 31 - III -1941

Vakıflara ait Şengül hamamının 13 800 lira 
bedelle üç sene için kiralamağa talip olduğu ve 
teminat parasını yatırdığı halde umum müdür
lükçe 9 600 lira bedelle eski müstecire kiralandı
ğından şikâyet eden müstedinin arzuhaline karşı 
Vakıflar umum müdürlüğünden alman cevapta: 

Hayri Başalm Şengül hamamını üç sene müd
detle ve senevî (12 000) lira bedelle isticar ede
ceğine ve ayrıca her ay 150 lira su bedeli verece
ğine dair bir teklif yapması üzerine vakıf yerle
rin nasıl kiraya verileceğine dair olan 19-V-1934 
tarih ve 2/680 sayılı kararnameye bağlı nizamna
menin 23 ncü maddesi mucibi tahmin heyetine 
gerekli tetkikat yaptırılmış ve buna müsteniden 
eski yıllık kirasına 689 lira zamla senevî 9 600 li
ra hakikî icar bedeli takdir ve ihale komisyonun-
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2186 : Mustafa Zararsız ve 
2295 ! ar.

j Evci köyünden Ha- 
ı sanoğlu.

Yozgat

Hayvanlarının kay
bolduğundan şikâyet.

3673
3877

Recep Toroğlu. 
Emekli piyade subayı. 
İnönü mahallesi Ala
ca sokak 2 No. lu ev
de.
Ankara, v \

Talebe iken düyuna 
kalan bir aylık maaş 
ile hini tekaüdünde 
kesilen bir aylık ma
aşı H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ea da tasdik edilerek bu bedelle mezkûr nizam
namenin 11 nci maddesi hükmüne tevfikan için
deki kiracıya teklif yapılmış ve kiracının kabulile 
ihalesi icra edilmiştir.

Hayri Başalın Ankarada daha bazı hamamları 
işletmekte olması sebebile hamamları inhisarın
da bulundurmak düşüncesile çok fahiş bir fiat 
teklif etmiş bulunduğu düşünülerek bunu önle
mek için noterden musaddak senetle kefil veya 
teminat iraesi kendisine teklif edilmiş ise de bu 
yolda teminat veremiyeceğini ifade etmesi üzeri
ne teklifinin, hususî bir kanuna müsteniden tan
zim olunan icar nizamnamesi hükümlerine ve vak
fın hakikî menfaatlerine aykırı görülmüş olmakla, 
kabul edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü : Hâdisede evkafın menafiini 
muhil bir cihet görülememiş olmakla tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2599 31 - III -1941

Harmanları yanında yayılan öküzlerinin kay
bolduğundan ve vaki müracaatına rağmen esaslı 
araştırma yapılmadığından şikâyetle köv şahsiyeti 
maneviyesinden tazminat talebinde bulunan müs
tedinin arzuhaline karşı Dahiliye vekâletinden 
verilen cevapta :

Başıboş bırakılan öküzlerinin kavbmdan sonra 
derhal Hükümete haber verilmediğinden ve suç
lu gösterilen şahısların fail oldukları tesbit edi
lemediğinden bahsedilmektedir.

îş  düşünüldü : Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2600 31 - III -1941

Verilen arzuhalde: 1934 senesinde Harbiye 
mektebinden mezun olduğunu ve 1935 senesin
de tekaüt maaşına mukabil üç maaş nisbetinde 
ikramiye verilerek ordu ile alâkasının kesildiği
ni ve fakat son maaşının tevkif olunduğunu» 
ayrıca Harbiye talebesi iken 1933 senesi mayıs



— 8 —

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2202
2311

Memet Emin Ünlü. 
Beyoğlu Tepebaşı 
Güler birahanesinde. 
İstanbul

Memed Alinin serbest 
bırakıldığından şikâ
yet.

2210
2319

Mahmut Kurultay. 
Aşağı yoncalık ma
hallesinden.
Erzurum

r30 seneden fazla hiz- 
| metine binaen hak- 
j kında yanlış muame- 
i le tatbik edildiği.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ayma ait maaşı olan altı liranın da müteaddit 
müracaatlarına rağmen verilmediğini beyanla 
zabit iken son aldığı maaşının istirdadı kanuna 
uygun olmadığından iadesini ve talebe maaşının 
da verilmesini istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında: 
Arzuhal sahibinin alacağı hakkında uzun 

müddet devam, edegelen muamele ve muhabere 
neticelenerek gerek talebelik zamanıma ait 6 li
ranın ve gerekse atış okulunda bulunduğu za
mana ait 3677 kuruş tediyesinin temin edilmiş 
bulunduğu bildirilmktedir.

îcabı düşünüldü: Dileğinin Encümende tet
kikine imkân olmayan müstedinin iddia ettiği 
hakların kendisine temin edildiği de anlaşılmak
la Encümence bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2601 31 - III -1941

Cidenin Kürmüdü köyünden katil suçundan 
yedi buçuk seneye mahkûm edilen Çolakoğlu Me

med Alinin hastalığı yüzünden köyünde serbest 
gezmesine müsaade edilmiş ise de merkumun teh
didi yüzünden köyünü terketmeğe mecbur kaldı
ğından şikâyet eden müstedinin arzuhaline kar
şı Dahiliye vekâletinden verilen cevapta :

Müstedinin ölümle tehdit edildiğine dair Hü
kümete bir müracaatinin vaki olmadığı ve iddia
nın gayrivarit olduğu bildirilimektedir.

îş  düşünüldü : Kanunen memnu bir tecavüze 
maruz kaldığı surette u&ulen adlî makamlara 
müracaat edilebileceğinden Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2602 31 - III - 1941

Nahiye müdürlüğünden tasfiyeye tâbi tutul
muş ise de Devlet şûrasınca hakkmdaki bu muame
lenin refine karar verilmiş ve vekâlet emri maaşı 
almış olduğunu ve 22 sene filî hizmete ve 8 sene 
vekâlet emrinde kalmasma rağmen 15 sene hiz
meti sebketmiş gibi kendisine 990 lira ikramiye 
verildiğinden bahsile 30 seneden fazla hizmetine
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•

mebni hakkındaki yanlış muamelenin tashihine 
karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Evrakı müsbitesine nazaran tanzim edilen 

hizmeti müddet cetvelinde 15 sene dört ay ve 23 
gün filî hizmeti olan müstediye 990 lira ikramiye 
verilmiş ve vekâlet emrinde geçen müddetin nı
sıf olarak hesap edilmesine kanunî imkân görül
memiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Mahiyeti itibarile bir idarî da
va mevzuu olan dilek hakkında Encümence bir 
muamele ifasma mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2603 31 - III - 1941

2555
2684

Galip Altan. 
önyüzbaşı.
Maçka fen tatbikat 
okulu fennî malzeme 
depo müdürü. 
İstanbul

Nasıp tashihi H. Verilen arzuhalde: Üsteğmenlik nasbinin 
tashihi hakkında Askerî temyiz mahkemesince 
lehine verilen karara göre Millî Müdafaaca 
üsteğmenlik nasbi tashih edildiği halde mütea
kip nasıbları tashih edilmediğinden tavzih ta
lebile müracaat ettiği Askerî temyiz mahkeme
since bu kere ittihaz edilen kararın esas ka
rara mugayir ve onu iptal edici bir mahiyette 
olması sebebile ve şikâyetinin Zat işlerinin son 
tetkik mercii tarafından ittihaz olunan karar 
aleyhine ancak 2515 sayılı kanunun dördüncü 
bendi mucibince Büyük Millet Meclisi olduğu 
hakkındaki hükmüne dayanarak ihkakı hak 
zımnında son makam olan Mecliste keyfiyetin 
tezekkür edilerek Askerî temyizce ittihaz edilen 
tavzih kararının bozulmasını ve maruz kaldığı 

, haksızlığın izalesini istemektedir.
Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Davacının üsteğmenlik nasbinin tashihi için 

Askerî temyiz mahkemesine müracaat ederek 
üsteğmenlik nasbinin 1 - III - 1339 tarihine gö
türülmesine ve buna göre müteakip rütbe na- 
sıblarının da düzeltilmesine dair karar aldığım 
ve bu kararın tavzihi için Askerî temyiz mah
kemesine müracaatı üzerine mahkemece vazi
yeti tetkik edilerek 9 - V - 1940 tarih ve 414 sa
yılı kararla davacının üsteğmenlik nasbinin 
1 eylül 1339 olarak vekâletçe yapılan tashihin
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1896
1991

2230

2339

2845
2988

1925
2021

1902
1998
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

mevzuata uygun olduğunun karar altına alın
dığı bildirilmektedir, 

îcabı düşünüldü :
Askerlerin Zat işlerinin mercii halli 3410 sa

yılı kanunla tayin ve tesbit edilerek 2515 sayılı 
kanunun hükmü refedilmiş ve bu merciden veri
len ve bilâhare tavzih edilen kararda infaz edil
diği anlaşılmış olduğundan Encümence başkaca 
bir muamele ifasına imkân görülemediğinden 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2604 31 - III -1941

Cemal Kara. 
Çarsancak hususî 
muhasebe emekli me
murlarından. 
Arapkir

Vazifede malûliye- 
tine binaen (330) li
ra verilerek alâkası
nın kesildiğinden şi
kâyet.

■

Mesbuk hizmetlerine ve vazifede malûliyeti 
hâsıl olmasına rağmen 330 lira ile memuriyetten 
alâkasının kesilmesinden şikâyet eden müstedinin 
istidası üzerine iş düşünüldü : Bir idarî dava 
mevzuu olan dilek hakkında Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2605 31 - III -1941

Haşan Derin.
Akyazı nahiyesi mer
kezi umercik mahal
lesinden mevkuf. 
Adapazarı

Oğlu hakkında veri
len mahkûmiyet kara
rının yolsuzluğundan 
şikâyet.

Cebren ırza taarruz maddesinden dolayı oğ
lunun mahkûmiyetine dair verilen kararın hak
sızlığından bahs ve şikâyet eden müstedinin dileği 
üzerine Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma tev
fikan Encümence muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2606 31 - III -1941

Rasim Akıner. 
Osmanoğlu Midillili 
Vehbibey mahalle
sinden.
Ayvalık

Arazi verilmesi.

|
!

Müstedi arzuhalinde : Hususî muhasebe tah
sildarlığı yaptığından kefalet kanunu mucibince 
aldığı ücretlerden kesilen paraların tamamen ken
disine iade edilmediğinden ve gözlerinden malûl 
olarak vazifeden ayrıldığından bahsile perişa- 
niyetten kurtarılması için arazi verilmesini iste
mektedir.

îş düşünüldü : Kanunî vasıfları haiz olduğu 
surette Hükümetten toprak isteyebileceğinden di-
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Necmeddin Örer. 
Jandarma gedikli er
baş okulu hesap me
muru.
Kartal - Maltepe

Devlet şûrasına vaki 
müracaatına şimdiye 
kadar cevap alama
dığı H.

Fethi Ali. 
Kurbanoğlu.
Iran tebaasından Ka
pan mevkiinde No.
12. dükkân.
İğdır

Kâzım Yazar.
Eski orman memur
larından. 
Kızılcahamam

İğdır kaymakamı Ih
san tarafından dö
vüldüğünden şikâyet.

Malûl ve ihtiyar ol
duğundan naktî yar
dım yapılması.

lek üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2607 31 - III -1941

Müterakim mesken bedelinin tesviyesi zımnın
da Devlet şûrasına vaki müracaatından şimdiye 
kadar bir cevap alamadığından bahsile şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline karşı :

Başvekâlet kanalile Devlet şûrasından verilen 
cevapta :

2297 sayılı kanun mucibince bu gibi alacak
ların üç senede ödenmesi lâzım geldiğinden ve 
bütçeye tahsisat konmamış olduğundan bahse
dilmekte ise de kanuna muhalif olan bu muame
lenin ıslahı ile paranın tesviyesi icap edeceğine 
dair verilen karar 11 - XII - 1940 tarih ve 27534 
numara ile İstanbul ve Zonguldak vilâyetlerine 
gönderildiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Devlet şûrasından matlup olan kararın sadır 

olmasına mebni Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2608 31 - III -1941

Iğdırm eski kaymakamı Ihsan tarafından 
dövüldüğünden bahsile tazminat isteyen ve Türk 
vatandaşı olmayan müstedinin dileği üzerine bir 
muamele ifasına imkân olmadığına ve adlî ma
kamlara müracaat etmesi icap edeceğine karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2609 31 - III -1941

Hizmet müddeti on sekiz sene olduğundan az 
bîr ikramiye ile memuriyetten ayrılmış ise de 
malûl ve ihtiyarlığına binaen muhtacin tertibin
den yardım yapılmasını isteyen müstedinin ar
zuhali üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2610 31 - III -1941
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1934
203T

| Nazif Canay.
Orman koruma genel 
komutanlığında S. 3. 
Emekli hâkim. 
Ankara

| Ücretli' mütekaitlerin 
maaşlı mütekaitler- 

' den farklı tutulma- 
j sından şikâyet.

1

Terfi hakkının mütekait olmayan ücretlilere 
veya maaşlı mütekaitlere inhisar ettirilmesi 
mağduriyetini mucip olacağından bu usulün 
değiştirilmesini isteyen müstedinin dileği hakkın
da Encümence bir karar ittihazına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2611 31 - III -1941

1913
2ÖÖ9

•

Felek Can.
Şehir kulübünde ölü 
ceza hâkimi Ragıp 
Can eşi.
Balıkesir

’

Divanı muhasebatça 
maaşının yanlış tes
cil edildiği hakkında.

Müstedinin arzuhalinde :
Zevcinin vazife esnasında aldığı yaradan do

layı vefatı sebebile 1683 sayılı kanunun 42 nci 
maddesi gereğince maaş tahsisi iktiza edeceği 
tesbit edilmişken Divanı muhasebatça mecruhiye- 
tin vazife icabı görülmemesi sebebile evrakının 
Adliye vekâletine iade kılındığı ve Sıhhat ve İç
timaî muavenet vekâletince vazife esnasında mec- 
ruhiyetinin vukuunda İsrar edilmesine rağmen 
Divan umumî heyetince aksine karar verildiği ve 
bu kararın üç aylık raporla Meclisi Aliye arze- 
dilmiş olduğundan bahsile keyfiyetin tetkikile 
yaralanmanın vazife icabı olduğundan maaş tah
sis işinin bu yolda yapılmasına karar ittihazını 
istemektedir.

İcabı düşünüldü
Yetim maaşı tahsisi muamelesine vaki itirazı

nın Divanı muhasebat umumî heyetince tetkik ve 
karara raptolunarak üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzedilmiş ve Divanı muhasebat encüme
nince ittihaz edilen karar Umumî Heyetin 
7 - VIII -1940 tarihinde 1192 sayılı kararla tas
vibine iktiran eylemiş olduğu yapılan tetkikatta 
anlaşılmış bulunmakla başkaca muamele ifasına 
imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2612 31 - I I I -1941

1893
1988

H. Zerin Unsan. 
Aksaray Muratpaşa 
Cami sokak No. 12. 
evde.
Aksaray - İstanbul

Eski vazifesine iade 
edilmesi.

Müstedi arzuhalinde : Vaktile Atatürkün hi
mayesine alınmış olduğundan ve Sümerbankta 
bir buçuk sene ücretle çalıştığından ve neticede 
ayrılmış ise de halen perişan vaziyette bulundu
ğundan bahsile vazifesine iadesini istemektedir.

îş  düşünüldü: Her hangi bir vatandaşın bir 
vazifeye tayini hakkındaki dileklerin Encümen-
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2124
2232

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

de tetkikine imkân olmadığından tayini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Naci Rodan. 
Bayındır

Bayındır kazasile köy
lerinde tahribat ya
pan sıtma için kinin 
verilmediğinden şi
kâyet.

2116 j Nami Akın.
2223 ! Atatürk caddesi Uğur 

sokağı No. 23 de. 
Emekli yüzbaşı. 
Bursa

Haksız tekaüt edildi
ğinden yeniden mua- 
yenesile haksızlığın, 
tamiri ve istihdamı 
hakkında.

2613 31 - III -1941

Her türlü işleri felce uğratan sıtmanın Ba
yındır kazasile köylerinde tahribat yaptığından 
ve kinin verilmediğinden şikâyet eden müstedi
nin arzuhali üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâletinden verilen cevapta : Filhakika çok 
yağan yağmurlardan ve hasıl olan gölcüklerden 
dolayı sıtmanın salgın halinde bulunması göz 
önüne alınarak icap eden tedbirlere baş vurul
duğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Dilek üzerine vekâletçe gere
ken muamelenin yapıldığı ve yapılmakta olduğu 
bildirildiğinden Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2614 31- I I I -1941

Yerilen arzuhalde : Sıhhî durumundan do
layı tekaüde şevkinin tasdiki âliye iktiranından 
evvel Millî Müdafaa vekâletine müracaatla has
talığının teşhisinde zühul olduğundan Gülhane, 
Gümüşsüyü, tıbbı adlî gibi yüksek bir sıhhat he
yeti marifetile muayenesini istediği halde dinlen
mediğini ve Askerî temyiz mahkemesine ikame 
eylediği davanm da aradan altı ay geçmesine rağ
men neticelenmediğini beyanla yanlış bir teşhis 
konulduğunun Bakırköy hastanesinden aldığı ra
porla tayin etmesi sebebile yeniden muayene 
edilerek istihdam edilmesine karar verilmesi, bu
na imkân olmadığı takdirde derece ile tekaüt 
edilmesinin karara bağlanmasını istemektedir, 

îcabı düşünüldü :
3410 sayılı kanun mucibi askerlerin zat işle

rine müteallik hususatın mercii halli Askerî tem
yiz mahkemesi olduğundan arzuhali üzerine mu- 
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2615 31 - III -1941
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Nazif Canay.
Orman koruma genel 
komutanlığında S. 3. 
Emekli hâkim. 
Ankara

Ücretli ■ mütekaitlerin 
maaşlı mütekaitler
den farklı tutulma
sından şikâyet.

1913 Felek Can.
2009 I Şehir kulübünde ölü 

ceza hâkimi Ragıp 
Can eşi.
Balıkesir

Divanı muhasebatça 
maaşının yanlış tes
cil edildiği hakkında.

1893 j H. Zerin Unsan. 
1988 j Aksaray Muratpaşa 

Cami sokak No. 12. 
j evde.

Aksaray - İstanbul

Eski vazifesine 
edilmesi.

iade

Terfi hakkının mütekait olmayan ücretlilere 
veya maaşlı mütekaitlere inhisar ettirilmesi 
mağduriyetini mucip olacağından bu usulün 
değiştirilmesini isteyen müstedinin dileği hakkın
da Encümence bir karar ittihazına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2611 31 - III -1941

Müstedinin arzuhalinde :
Zevcinin vazife esnasında aldığı yaradan do

layı vefatı sebebile 1683 sayılı kanunun 42 nci 
maddesi gereğince maaş tahsisi iktiza edeceği 
tesbit edilmişken Divanı muhasebatça mecruhiye- 
tin vazife icabı görülmemesi sebebile evrakının 
Adliye vekâletine iade kılındığı ve Sıhhat ve İç
timaî muavenet vekâletince vazife esnasında mec- 
ruhiyetinin vukuunda İsrar edilmesine rağmen 
Divan umumî heyetince aksine karar verildiği ve 
bu kararm üç aylık raporla Meclisi Aliye arze- 
dilmiş olduğundan bahsile keyfiyetin tetkikile 
yaralanmanın vazife icabı olduğundan maaş tah
sis işinin bu yolda yapılmasına karar ittihazını 
istemektedir.

icabı düşünüldü
Yetim maaşı tahsisi muamelesine vaki itirazı

nın Divanı muhasebat umumî heyetince tetkik ve 
karara raptolunarak üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzedilmiş ve Divanı muhasebat encüme
nince ittihaz edilen karar Umumî Heyetin 
7 - VIII -1940 tarihinde 1192 sayılı kararla tas
vibine iktiran eylemiş olduğu yapılan tetkikatta 
anlaşılmış bulunmakla başkaca muamele ifasma 
imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2612 31 - III -1941

Müstedi arzuhalinde : Vaktile Atatürkün hi
mayesine alınmış olduğundan ve Sümerbankta 
bir buçuk sene ücretle çalıştığından ve neticede 
ayrılmış ise de halen perişan vaziyette bulundu
ğundan bahsile vazifesine iadesini istemektedir.

Iş düşünüldü: Her hangi bir vatandaşın bir 
vazifeye tayini hakkındaki dileklerin Encümen-
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2124
2232

Naci Rodan. 
Bayındır

Bayındır kazasile köy
lerinde tahribat ya
pan sıtma için kinin 
verilmediğinden şi
kâyet.

2116 j Nami Akın.
"2223 j Atatürk caddesi Uğur 

I sokağı No. 23 de. 
Emekli yüzbaşı. 
Bursa

Haksız tekaüt edildi
ğinden yeniden mua- 
yenesile haksızlığın 
tamiri ve istihdamı 
hakkında.

de tetkikine imkân olmadığından tayini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2613 31 - III -1941

Her türlü işleri felce uğratan sıtmanın Ba
yındır kazasile köylerinde tahribat yaptığından 
ve kinin verilmediğinden şikâyet eden müstedi
nin arzuhali üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâletinden verilen cevapta : Filhakika çok 
yağan yağmurlardan ve hasıl olan gölcüklerden 
dolayı sıtmanın salgın halinde bulunması göz 
önüne alınarak icap eden tedbirlere baş vurul
duğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Dilek üzerine vekâletçe gere
ken muamelenin yapıldığı ve yapılmakta olduğu 
bildirildiğinden Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2614 31 - III -1941

Verilen arzuhalde : Sıhhî durumundan do
layı tekaüde şevkinin tasdiki âliye iktiranından 
evvel Millî Müdafaa vekâletine müracaatla has
talığının teşhisinde zühul olduğundan Gülhane, 
Gümüşsüyü, tıbbı adlî gibi yüksek bir sıhhat he
yeti marifetile muayenesini istediği halde dinlen
mediğini ve Askerî temyiz mahkemesine ikame 
eylediği davanm da aradan altı ay geçmesine rağ
men neticelenmediğini beyanla yanlış bir teşhis 
konulduğunun Bakırköy hastanesinden aldığı ra
porla tayin etmesi sebebile yeniden muayene 
edilerek istihdam edilmesine karar verilmesi, bu
na imkân olmadığı takdirde derece ile tekaüt 
edilmesinin karara bağlanmasını istemektedir, 

îcabı düşünüldü :
3410 sayılı kanun mucibi askerlerin zat işle

rine müteallik hususatm mercii halli Askerî tem
yiz mahkemesi olduğundan arzuhali üzerine mu- 
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2615 31 - III -1941
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F irde vs öngdü. 
Kurşunlu cami med
resesinde şehitler a- 
nası.
Erzurum

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tekrar maaş bağlan-

2550
2678

Türkiye tütünleri bir
liği.
Ortaköy - İstanbul

Ordu efradına tütün 
hediye etmek istedik
leri fakat bunların 
imaline İnhisarlar u- 
mum müdürlüğünce 
muvafakat edilmediği.

Umumî harpte şehit olan üç oğlundan dola
yı tahsis edilen ve on seneliği birden verilerek 
kesilen maaşının tekrar bağlanmasını isteyen 
müstedinin dileği üzerine tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2616 31 - III -1941

2140
2248"

2609
2741

Şükrü Konuk. 
Turgut mahallesi 
Arif sokak No. 42. 
Ödemiş

Verilen arzuhalde:
Tüccarların ordu efradına tütün hediye et

mek istediklerini, fakat bunların imaline İnhi
sarlar umum müdürlüğünce muvafakat edil
mediğini ve ancak satın alınacak tütün bedeli 
ile inhisarlar tütününün orduya verilebileceği
ni beyan etmekte iseler de bu şekilde teberru 
edilecek her on beş kiloya mukabil İnhisarlar 
idaresi ancak birer kilo tütün verebileceğinden 
ve bu suretle maksadın kaybedilmiş olacağından 
bahsile tütünlerin ordunun emrine amade olduğu 
bildirilmektedir.

G. ve İn. V. cevabında:
İnhisarlar idaresince bütçe dışında böyle bir 

yardım yapılmasına mevzuatın müsait olmadığı; 
3437 numaralı kanunun birinci maddesi hük
münce, halkın istihlâki için tütün almak, işle

mek, kıymak ve sigara yapmak işinin inhisarda 
bulunduğu tasrih olunduğundan istisnaî mua
mele imkânı olmadığı ve askerlere satılan tütü
nün çok ucuz olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Dileğe karşı tatbik edilen muamelede kanuna 

muhalif bir cihet görülemediğinden yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Avukatlık ruhsatna
mesi hakkında.

2617 31-IIT -1941

2573 sayılı kanuna tevfikan avukatlık sta
jını yapmakta iken 3499 sayılı kanun çıkmış 
olduğundan imtihansız avukatlık ruhsatname
sini almadan mahrum kalmış olamıyacağı ve bu 
hususu müeyyet olan kanunlar hükümleri Ad
liye vekâletinin hukuk işleri müdürü ve müste
şarı tarafından kabul edilmemiş ise de bizzat 
vekil tarafından kabul edilmiş olduğu ve bin-
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oturdukları ver

Arzuhal hulâsası

1889 Necdet Uğursay. : Vazifesine tayin kı- 
1984 Hamam sokak No. 23 lınmadığından şikâ- 

Bebek - İstanbul ı yet.

2360 (îaffar Sami Çopur- 
2173 oğlu.

Ummügülsüm vekili 
oğlu. Abdullah Faik

I
Malmüdürü Gaffar 

j  Sami nezdinde. 
Tercan

Müftülük ikramiye
sinin noksan verildi
ğinden şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

netice vekil dahi noktai nazarından rücu eyledi
ğini hayretle gördüğünü bahsile bu iş için Dev
let Şûrasına dava açılması icap etmekte ise de 
müracaatına vekâletin vereceği cevabı ve Devlet 
Şûrasından da davasının hitamı uzun müddet 
beklemekten çekinerek Büyük Millet Meclisine 
müracaatta bulunduğunu beyan eden müstedi
nin arzuhaline Adliye vekâletinden verilen ce
vapta : Müstedinin diğer stajiyerler gibi imtihan 
vermesi iktiza edeceği bldrilmektedir.

Iş düşünüldü:
Mahiyeti bir İdarî dava mevzuundan ibaret 

olan dilekçe ile müracaat edilmesi icap eden ka
nunî merciin ihmali caiz olamıyacağından En- 
Encümence bir muamele ifasına imkân olamıya- 
cağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2618 31 - III -1941

Adana Mâliyesi hesap mütehassıslığına tayini 
için muvafakatin varidat umum müdürlüğünden 
sorulması üzerine verdiği muvafakat cevabına 
rağmen şube müdürünün başka suallerine maruz 
kalması ve neticede tayin kılmmamasından şikâ
yet eden müstedinin istidası okundu:

Bir vazifeye tayini usulen ve kanunen emri 
vaki olmadığı anlaşılan müstedinin hakkında tat
bik edilen muameleye kanaat edilmediği surette 
İdarî dava yoluna müracaat etmesi icap edeceğin
den Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2619 31 - III -1941

Vaktile müftülük yapan kocasından dolayı 
verilmesi iktiza eden ikramiyenin noksan verildi

ğinden şikâyetle hakkının Yüksek Meclisce veril
mesini isteyen müstedinin arzuhaline karşı Di
vanı muhasebattan verilen cevapta: Divan umu
mî heyetince verilen kararın müstediye tebliğ 
edildiği ve bu hususa ait raporun Meclisi Âlice 
tasdik kılındığı bildirilmektedir.
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I oturdukları ver
Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

303 | Yusuf ve Ar.
320 | Dereli nahiyesine

I bağlı Kurtulmuş kö
yünden Menbeşoğlu. 
Giresun

Dereli nahiyesinde bir 
yatılı okul yapılmak 
üzere toplanan teber
ru paralarına mak
buz verilmediğinden 
şikâyet

îş  düşünüldü : Yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2620 31 - III -1941

Kurtulmuş köyünden Yusuf ve arkadaşları 
imzalı arzuhalde : Bağlı bulundukları Giresu- 
nun Dereli nahiyesinde bir yatılı mektep ya
pılmak üzere bu nahiyeye bağlı köyler halkın
dan toplanan teberru paralarının makbuz ve
rilmemek ve sair suretlerle nahiye müdürü Ce
mal Çetintemel tarafından suiistimal edildi
ğinden ve bir de köylerinin 1939 yılı muhtar 
intihabında Köy kanununun 32 nci maddesi 
tatbik edilerek evvelce de muhtar iken bece-. 
riksizliğinden dolayı bu vazifeden çıkarılan 
Selvioğlu Mustafanm doğrudan doğruya muh
tar tayin edilmiş olduğundan şikâyet edilmek
tedir.

Dahiliye vekâletine gönderilmiş olan bu ar
zuhale gelen cevapta:

1 — Dereli nahiyesi eski müdürü Cemal 
Çetintemele isnat olunan suçların sabit olma
masına binaen vilâyet idare heyetince verilen

4 - 1 - 1940 tarihli meni muhakeme kararının Dev
let şûrasınca tasdik edilmiş olduğu,

2 — Kurtulmuş köyünün 1939 yılı muhtar ve 
ihtiyar meclisi seçiminin tamamen mevzuat da
hilinde cereyan etmiş olduğu ve seçilen muhta
rın da kanunî vasıfları haiz bulunmuş olduğu
nun yapılan tahkikat neticesinde anlaşıldığı bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü:
Ait olduğu vekâletçe yapılan tahkikat neti

cesinde verilen bu cevaptan şikâyeti mucip ka
nunsuz bir hareketin mevcut olmadığı anlaşıl
makla Encümence tayini muameleye lüzum ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2621 31 - III -1941
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2029
2129

843
88T

1867
1960

Hamdi Kızıltepe. 
Taşköprü mahallesin
de Kâmiloğlu.
Yozgat.

Silâh altında bulunan 
oğlunun terhisine ka
dar diğer oğlunun 
askere alınmaması.

Cemal Gümüşane. 
Dümelli köyünden ve 
İstiklâl harbi malûl
lerinden.
Çankırı

Silâh' altiindâ bulunan oğlunun terhisine ka
dar diğer oğlunun askere alınmamasını isteyen 
Yozgadın Taşköprü mahallesinden Hamdi Kızıl- 
tepenin M. M. Vekâletine gönderilen arzuhaline 
gelen karşılıkta : Askerlik kanununun 35 nci 
maddesinin (D) fıkrasına uygun görülen dilek 
dairesinde müstedinin askerdeki oğlu gelinceye 
kadar diğerinin sevkedilmemesine emir veril
miş olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Müstedinin kanunen haklı görülen dileğinin 

yerine getirilmesile yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2622 31 - III -1941

Muharrem Şentürk.
Cezaevinde.
Tekirdağ

1944
2042

Kadir Dursun. 
Doğanbey nahiyesi 
belediye muhasibi. 
Beyşehir

Bağlanan malûliyet j İstiklâl harbi malûllerinden olup tahsisi icap 
maaşının mebdei tah- ! eden maaşm 1 - V -1934 ten itibaren tahsisinin 
sisi hakkmda. yerinde olmadığından bahsile askerlikten terhisi

tarihinden itibaren maaş tahsis muamelesinin dü
zeltilmesi ve müterakim haklarının verilmesini is
teyen müstedinin arzuhaline karşı M. M. Vekâle
tinden verilen cevapta :

Müstedinin dileğinin Divanı muhasebat umu
mî heyetince de muvafık görülerek muamelenin 
tashih edildiği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Haklı olan dileğin yerine getirildiği anlaşıl

makla başkaca yapılacak muamelenin kalmamış 
olduğuna karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Başka bir ceza evine 
nakli.

2623 31 - III -1941

Katil suçundan mahkûm bulunduğu ceza evin
den başka bir ceza evine naklini isteyen müste
dinin dileğinin yerine getirilmiş olduğu tahkik 
edilmekle yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2624 31 - III -1941

Hakkmdaki tasfiye 
kararının kaldırıl-

Hakkmdaki tasfiye karan üzerine Devlet şû
rasına müracaat etmiş ise de dileğinin reddine 
karar verilmiş olması mağduriyetini mucip oldu
ğundan bu karann bozulmasını isteyen müstedi-
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1943
2041

1557
İ628

Fehmi Tanyeri. 
İnönü mahallesinde 
Erzincan memurla
rından müstafi. 
Sarıkamış

Bir vazifeye tayini.

1885
1980

Mustafa Sırrı. 
Kızılkara köyünde es
ki Safranbolu ziraat 
bankası memurların
dan.
İnebolu

Vazife esnasında ma
lûl kaldığından teka
üt maaşının buna gö
re düzeltilmesi.

Sergey Peteroğlu. 
Fener Camcı yokuşu 
No. 21 evde.
İstanbul

Mıntaka liman reis- 
liğince liman cüzda
nı verilmediğinden 
şikâyet.

nin dilekçesi tetkik edilmiş ve Yüksek Meclisin 
803 sayılı karan mucibince Devlet şûrasının ka

rarlarının bozulmasına imkân bulunmamış ol
duğundan dileğin reddine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2625 31 - III - 1941

Müstedi arzuhalinde: Talebile Erzincana 
naklen tayin kılındığından fakat zelzelede kız 
kardeşinin cesedini enkaz altından çıkarmaya 
mecbur kaldığından artık burada vazife göre- 
miyeceğini anlatmakla istifa ettiğinden bahsile 
perişan halde bırakılmamak için bir vazifeye 
tayinini istemektedir.

İş düşünüldü: Hal ve evsafından bahsile Hü
kümet dairelerine müracaatla memuriyet isteye
bileceğinden Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2626 31 - III -1941

Vazife esnasında hasta ve malûl kaldığından 
bağlanan tekaüt maaşının buna göre tashihini 
isteyen müstedinin arzuhaline Ziraat vekâle
tinden verilen cevapta:

iddiasını raporla tevsik etmeyen müstedinin 
malûliyetini havi rapor gönderildiği takdirde 
icabına bakılacağı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Esasen Encümence tetkik edilecek hususat- 

tan olmıyan hâdise hakkında bir karar ittiha
zına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2627 31 - III -1941

1918 senesinde Türkiyeye geldiğini ve Türk 
tabiiyetine kabul edilmiş olduğunu söyleyen 
Peteroğlu Sergey Encümenimize verilen arzuha
linde uzun senelerdenberi muhtelif deniz vasıta
larında çalıştığı halde bu sanatını icra için İs
tanbul mıntaka liman reisliğine liman cüzdanı 
verilmesi hususunda yaptığı müracaatin redde
dildiğinden şikâyet etmektedir.
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Münakalât vekâletin'den tevdi edilen arzuha> 
line gelen cevapta: Tarife tezkeresi isteyenlerle 
denizlerimizde çalışmak isteyenlerin zabıta tah
kikatı »neticesinde denizde çalışmalarında mah
zur olmadığı tebeyyün ettiği takdirde kendileri
ne tezkere verilebileceği arzuhal sahibinin ise 
uzun seneler Ahmet Kaptanın idaresindeki Hey- 
beliada motöründe kaçak olarak makinistlik et
miş olduğu tesbit edilmiş bulunduğundan vaki 
müracaatının reddedilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü: Tarife tezkeresi verilmek husu
sunda ait olduğu makamın haiz olduğu salâhiye
tin kullanlmasmdan doğan şikâyet üzerine En- 
cümenimizce tayini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

hastalığının tedavisine imkân bulamadığından 
bahsile ayni şartlar altında hizmet edip ayrı 
ayrı muameleye tâbi tutulan mütekaitler ara
sındaki bu müsavatsızlığın refi ile kendisi gibi 
malûllerin refahlarının da teminini istemekte
dir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında:
istida sahibinin 1330 yılında tahsisatlı ola- 

j rak 799 kuruş maaş bağlanarak tekaüt edilmiş 
j olmakla beraber 1341 yılından 1932 yılına ka

dar da mütekaiden istihdam edilerek 1 296 ku
ruş hizmeti ahire zammı tahsis edildiği ve ev
velce maaşına bermucibi kanun yüzde on ve 

I bilâhare de 3835 sayılı kanun gereğince de 
J  yüzde 25 zam yapılmış olmakla başkaca maaşı- 
j nın tadiline ve tezyidine kanunî imkân buluna- 
I madiği bildirilmektedir.

icabı düşünüldü:
| Eski mütekaitlerin maaşlarına zamlar yapıl- 
! masını âmir bulunan kanun hükümlerine uyu

larak arzuhal sahibinin maaşına da kanunî ni-

Karar No. Karar tarihi

2628 31 - III -1941

2484 | M. Sırrı Kaymaz 
2606 Mustafapaşa mahal-

Yeni ve eski tekaüdi- 
yeler arasındaki nis- 
betsizliğin kaldırıl
ması.

Verilen arzuhalde:

leşinde mütekait ta
bur kâtibi.
Elâzığ

Cümhuriyet devrinde hizmet esnasında ma
lûl kaldığından 42 sene filî hizmeti olduğunu 
ve eski Tekaüt kanununa göre tekaüt edilmiş 
olduğundan gerek ailesinin iaşesine ve gerekse
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,

zamların yapıldığı, anlaşılmakla beraber miifl-j 
tedinin esas talebi yeni bir kanun teklifi m^hi-, 
yetinde görülmüş olmakla Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Kar^r No. Karar tarihi 

2629 31 - III -1941
*

1937 
2035

1938 
2Ö36~

Recep Oktay Yusuf - 
oğlu.

Antakya alayına mer
but jandarma süvari 
bölüğü erlerinden. 
Reyhaniye 
Malik İrişen îbra- 
himoğlu.
Antakya alayına mer
but jandarma süvari 
bölüğü erlerinden. 
Reyhaniye

Fazla aldıkları maaş
ların borç olarak tah
sil edilmek istenildi
ğinden şikâyet.

Kanunsuz temdit ettirildiğinden bahsile ev
velce fazla aldıkları maaşların borç olarak ken
dilerinden tahsiline teşebbüs ̂ olunmasından şi
kâyet eden müstedilerin dileğinin alâkadar ka- 
zaî mercilerde tetkiki icap eden mesailden olma
sına mebni Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2630 31 - III -1941

1715
1798

-

Temel Bal.
Tahta minare cadde
si 138 No. lu evde. 
Trabzonlu.
İstanbul

•

Ya bir memuriyete 
almması vey?» fcntîvo 

ücretlerinin verilmesi.

; \  ■ ■’

1928 de intisap ettiği Trabzon liman işleri 
inhisarı Türk anonim şirketinin tasfiye edilerek 
Denizbanka intikal etmesi üzerine iki yıllık üc
retinin tutarının dörtte biri ikramiye olarak ken
disine verilmek suretile tasfiyeye tâbi tutuldu
ğundan şikâyetle ya memuriyete almması veya 
bakiye ücretlerinin verilmesini isteyen müstedi
nin arzuhaline karşı : Münakalât vekâletinden 
verilen karşılıkta :

3137 sayılı kanunun 41 nci maddesine tevfi
kan müstedinin ücretinin yüzde ikisinin tevkifi
ne başlanmış ve 31 - IX - 1939 a kadar tevkifat 
yapılarak bu tarihte 65 yaşını ikmal etmesi se
bebile hizmetten çıkarılmış ve bu suretle hakkın
da kanuna muhalif bir muamelenin tatbik edil
memiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tevkifatm kanuna muhalefetinden dolayı der- 

meyan edilen iddianın idarî dava mevzuu olmak 
itibarile Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2631 31 - III -1941
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1768
1856

Osman Atagan.
Han mahallesi posta
ne altında.
Talaş - Kayseri

Yardım yapılması.

1676
7755

Zehra Sarıkaya 
Karaoğlan mahallesi 
Meyhane boğazında 
No. 57.
Balıkesir

Avans olarak alınıp 
eytam maaşından ke
silen para H.

Müstedi arzuhalinde : Orta mektep tahsilini 
ikmal için hariçten imtihana girmiş ve bir kaç 
dersten imtihan verebilmiş ve fakat liseye girse 
bile ebeveyn ve kardeşleri aç kalacağından ken
disine yardım yapılmasını istemektedir, 

îş  düşünüldü :
Yardım hakkındaki dilek üzerine Encümence 

yapılacak muamele olmadığma karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2632 31 - III -1941

2258 j  Şahap Balkan.
2369 I Orhan mahallesinde 
2777 I No. 5. Emekli jan

darma teğmeni. 
Gebze

2916

Müstedi arzuhalinde : Kocasının avans olarak 
aldığı aile harcırahını mahsup ettirmeden vefat 
eylemesi sebebile ailesi efradının tamamının har
cırahı kabul edilmiyerek avanstan mahsup edi
len harcırah mikdanndan bakiye kalan mikdarın 
eytam maaşından kesilmesinden şikâyet edilmek
tedir.

Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin cevabında:
1335 tarihli harcırah kararnamesinin 31 nci 
maddesi hükmüne riayet etmiyen îrfan Sanka- 
yanın aldığı aile harcırah avansını vefatı tarihi

ne kadar aradan dört ay geçtiği halde mahsup et- 
| tirmemiş ve bu sebeple namına zimmet kaydedilmiş 
ve vefatından on sekiz gün sonra Çobanbayliğe ge
len ailesi için harcırah verilmesine de 126 sayılı 
tefsir karan mâni bulunmuş ve harcırah kararna
mesinin 10 ncu maddesinin dördüncü fıkrası da 
vefatı anında; memurun nezdinde bulunan aile

sine gideceği yere kadar harcırah verileceğini âmir 
ise de bu ailenin memurun vefatında nezdinde 
bulunmadığı için harcırah verilmesine de kanu
nen imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tatbik edilen muameleye ka- 
maat edilemediğine göre bir idarî dava mevzuu 
olmak itibarile Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2633 31 - III -1941

Sebepsiz tekaüt edil
diğinden şikâyet.

Verilen arzuhalde : Jandarma subay okulun
da iken 1683 sayılı kanunun D fıkrasına tevfikan 
tekaüt edildiğini, halbuki sicillinin çok iyi olup 
böyle bir muameleyi istilzam ettiremiyeceğinden 
bahsile sicillinin tedkikile hakkında tatbik edilen
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muamelenin tashihini istemektedir.
Dahiliye vekâletinin cevabında :
Dilekçe sahibinin 1937 yılında Gebrede iken 

bir hâdise sebebile karakola götürülmek istenil
diği sırada bundan müteessiren Cümhuriyeti ve 
silâhlı askeri tahkir etmesi sebebile Kocaeli vilâ
yeti ağır ceza mahkemesine verildiği ve Atış oku
lunu ikmalden sonra staj için gönderildiği piya
de alayında kötü ahlâkından ötürü orduda baka
sı caiz olamıyacağı hakkında müteselsil sicil âmir
lerinin verdikleri sicillere rağmen ıslahı hal eder 
ümidile jandarma subay okuluna nakledildiği ve 
burada da kötü itiyadı olan sarhoşlukta ve itaat
sizlikte devam etmesi üzerine 1683 sayılı kanu
nun 3 aeü maddesini değiştiren 3360 sayılı ka
nunun D fıkrasına tevfikan tekaüde şevki hak- 
kındaki kararnamenin yüksek tasdika iktiran et
tiği ve ismi geçen ağır ceza mahkemesinde cere
yan eden muhakemesi neticesinde bir sene iki ay 
hapse mahkûm edilerek bu hükmün Temyizce de 
tasdik edilmesine binaen Askerî ceza kanununun 
30 ncu maddesi mucibi askerlikten tart ve ye
dek subay kanununun 23 ncü maddesi mucibi ye
dek subaylık hakkını zayi ettiği gibi 2071 sayılı 
kanunda tekaüt hak ve maaşını ıskat etmekle as
kerlikten tardına müteallik kararnamenin de 
yüksek tasdika iktiran etmiş olduğu bildirilmek
tedir.

İcabı düşünüldü :
Arzuhal sahibi hakkında tatbik edilen mua

meleye kanaat etmediği suretle kazaî mercilere 
müracaati icap etmekle Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2634 31 - III - 1941

1930 | Cemal Bertal ve ar. 
2027 [ ErzincanlI.

Memleketlerine iade 
edilmeleri.

Erzincan ve havalisinden garba nakledilen 
insanlar arasında buna müstahak olanlar mevcut 
ise kendilerinin mağdur kaldıklarını beyan eden 
müstedilerin dileği üzerine Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2635 31 - III -1941
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2952 j Mustafa Tuğoğlu. 
3106 i Maliye buğdayı ko- 

I ruma bekçisi.
I Salihli

1336 i Mustafa Başsen.
1397 Küçükhavan mahal

lesi 61 No. lu evde. 
Adapazarı

Mahkemece ittihaz o- 
lunan kararın tarafı
na tebliğ edilmediğin
den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1771 sayılı kanundan 
istifade ettirilmesi H.

Borçlandırmak suretile kendisine mal veril
diğinden ve bu sebeple malları üzerine haciz 
konulduğundan ve halbuki 1771 sayılı kanun 
mucibince adi iskânla mal alanların borçları af
fedildiğinden bahsile kendisinin bu muameleye 
tâbi tutulmasını isteyen müstedinin arzuhaline 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden verilen 
cevapta :

Muhacir oldukları yerde mal bıraktıkların
dan teffiz dosyası açılan müstediye verilen ma
lın kıymeti tesbit edilen istihkak alacağından 
mahsup edilmek suretile 59 borçlandırıldığı ve 
220 numaralı tefsirin hükmü, iskân derecesin
den az mal alanlara ait bulunduğu ve bundan 
müstedinin istifadesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü: Tatbik edilen muameleye 
kanaat edilmediği takdirde nefsinde bir idarî 
dava mevzuu olan dilek hakkında Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2636 31 - III -1941

Aleyhine mahkemece karar verilmeden ev
vel reddi hâkim hakkında sebkeden dileği üze
rine ittihaz olunan kararın tarafına tebliğini 
isteyen müstedinin arzuhali tetkik edildi:

Adlî kararların taraflara tebliği usule tev
fikan yapılacağına ve bu kararlar aleyhine ka
nunî yollara müracaat edilebilceğine binaen En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2637 31 - III -1941

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
M. Ulaş

Aydm
A. Menderes

Bolu
Lûtfi Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb Gümüşane Samsun Siird Tokad
M. Şahin Ş. Erdoğan N. Fırat Şevket Dağ M. Develi
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İhsan Nuri Sir. 
Caferağa mahallesin
de Cihan serasker 
sokağında No. 48 
Kadıköy - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maluliyeti hakkında. Yerilen arzuhalde; vazife malûlü* olduğuna 
Millî Müdafaa vekâletince kanaat getirilerek tah
sis evrakının o suretle tanzim edilip Divanı mu
hasebata tevdi ettiğini ve fakat Divanca kabul 

' j olunmıyarak iade edilmesi üzerine Millî Müdafaa 
| vekâletince mucip sebepler dermiyanile ısrar olun

muş ise de Divanı muhasebat umumî heyetince 
bu sebepler nazara alınmıyarak ret kararında 

• ısrar ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzolunduğu, 
j bu sırada Millet Meclisine de müracaatı üzerine 
| Arzuhal encümeninde icra kılınan tet

kikat neticesinde hakkının tezahür ederek 
j lehte karar verildiği bir sırada Divanı muhase

batın menfi kararının Meclisi Âliden dalıa evvel 
| geçmiş olması sebebile Arzuhal encümeni kararı- 
j nın Heyeti umumiyeve sevkfdilemediği ve biiâ- 
! hara evrakının 3410 sayılı kanun mucibi Askerî 
i temyiz mahkemesine tevdi edildiğini ve fakat 
i mahkemece Divanı muhasebat kararının Meclis 
: Heyeti umumiyesinden geçmiş olmasına binaen 
| talebinin tetkiklerinin salâhiyetleri haricinde bu

lunduğuna karar verildiği ve kendi vaziyetinde 
bulunan muamelât memuru îrfan Akvüzün işinin 
mahkemei müşarünileyhaca intaç edilmiş bulun
duğunu beyanla malûlivetinin vazifeden müte
vellit olduğunun Millî Müdafaa vekâletince tas
dik edilmekte olduğundan Divanı muhasebatça 

, ittihaz edilmiş olan ret kararının kanuna uygun 
; olmadığını ve Askerî temyiz mahkemesinin ayni
I bir işe baktığı halde kendi işini intaç etmemesinin 

kanunsuz olduğunu ve binaenaleyh Meclisce işine 
bakılmasını istemektedir.

tcabı düşünüldü : Askerlerin zat işlerine bak-
I mağa 3410 sayılı kanun mucibi Askerî temyiz
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a Arzuhal vereni e-

j® rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden verildiği
oturduklan yer

1615
İ692

Şefik Pulat P. T 
Şefi.

! Pervari.

i- Açıkta kaldığından 
| ve müterakim maaş

larının verilmediğin
den şikâyet.

mahkemesi salâhiyetli olup buradan sadır olan 
karara kanaat edilmediği takdirde tashihi karar 
ve iadei muhakeme yolları açık olduğundan ve 
Meclisi Âlice müttehaz 311 sayılı karar gereğince 
mahkemeye ait ve mahkemeden sadır olan hükme 
tâbi mesail hakkında Arzuhal encümenince ka
rar ittihaz edilemiveceğinden arzuhalin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2638 2 - IV -1941

Yirmi senelik muhabere memuru olduğundan 
ve ekseri hizmeti ciheti askerivenin emrinde geç
tiğinden ve Bacirğede hizmet görürken ve mer
kezin lâğvi üzerine açıkta ve perişan kaldığından 
ve müterakim maaşlarının verilmediğinden şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline Münakalât veka
letinden verilen cevapta :

îşi az olan Bacirğe merkezinin lâğvi üzerine 
esasen sicilli iyi olmayan müstediye 3335 sayılı 
kanunun ikinci maddesi hükmüne tevfikan iki ay
lığı tam ve mütebakisi nısıf olarak verilmiş oldu
ğundan bahsedilmektedir Görülen lüzum üzerine 
encümene davet edilen Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürü Kadir Musluoğludan izahatı alın
mış ve işin icabı düşünülmüştür.

Dilek binnetice bir İdarî dava mevzuu olmak 
itibarile Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2639 2 - TV -1941

1345 ; 
1406

A. Rıza Uzan. 
Sabık Arabkir 
ye tahsildarı.

ıııali-
Hakkında âdil 
karar verilmesi

öir Hakikî bir sebepten dolayı makbuz dip koçanı - 
I. | m tashih ettiğinden yüz binlerce lira çalan suç- 

! lular gibi beş seneye mahkûm edildiğinden bahsile 
âdil bir karar verilmesini istemekte olan müste- 

' dinin arzuhali üzerine Yüksek Meclisin 311 sayılı 
kararma tevfikan mahkemelerden sadır olan ilâm- 

i ların Encümence tetkik ve tadiline imkân olma- 
j dığından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2640 2 - IV -1941
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«5JZ jö i rin adı, sam ve Arzuhal nulâsası Encümen kararıve ne sebebden verildiği 
| oturdukları yer j ____

Arzuhal verenle-

I Ali Kaplan ve ar. j Pirinç zeriyatma m ü-' Mıntakalannda evvelce yüzde yirmi nisbetin- 
1 Tekede köyü namı- l saado edilmesi yü- ; de iken prinç zeriyatma müsaade edilmesi yü- 
; rıa muhtar. | zünden fazlalaşalı . zünden yüzde 70 şe çıkan sıtma âfetinin tahriba-
i Antalya. | sıtma hakkında. ! tmdan bahsile çeltik komisyon azalarının çeltik-

1657
1736

çilerden müteşekkil olması sebebile dileklerini is
af ettiremediklerinden ve bu mıntakaya pamuk ve

meşinden vazgeçilmesini isteyen müstedilerin ar
zuhallerine Ziraat vekâletinden verilen cevapta 
3039 sayılı kanunun hükümleri dairesinde mua
mele yapıldığmdan ve kontrol ve murakabe
nin sıklaştırıldığmdan bahsedilmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : yolsuz hareketlere müsaade edilmediğin
den ve kanunun 17 nci maddesine ve mütehassıs 
raporlarına istinaden sağlık bakımından zarurî 
bulunmayan mahalde çeltik yapılmasına müsaa
de edilmediğinden bahsolunmaktadır.

îş  düşünüldü : Kanuna aykırı bir muamele 
yapılmadığına göre Encümence bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

! dilerine verilmesini istemektedirler.
Sıhhat ve îçtimaî muavenet vekâletinin ceva

bında :
j Kılıçlı çiftliğinin 12 bin 500 dekar olarak 
i müstedilere verilmiş ve burada 106 ev iskân edilmiş 

ve ev başına 118 dekar toprak isabet etmiş ve 
. çok mümbit ve mahsuldar olan bu arazinin diğer 

nısfının istimlâki ile başkalarının istimlâki der- 
| dest olmakla müstedilere verilmesine imkân ol

madığı bildirilmektedir.
îş  düşünüldü : Kanunlara muhalif bir mua

meleden şikâyet vaki olmadığına göre Encümcn-

başka ziraat yapılmasına müsaade ile çeltik ekil-

Karar No. Karar tarihi

2641 2 - IV - 1941

2565 I Recep Turhan ve ar. 
2694 i Büyük Kılıçlı köyü diğer yarısının da is

timlâk edilerek borç
landırılma suretile 
kendilerine verilme
si.

Kılıçlı çiftliğinin Müstediler tarafmdan verilen iki kıta arzu
halde :

' ihtiyar heyeti namı- 
4778 na muhtar.
5110 j Silivri.

Romanyadan 60 haneyi mütecaviz beş yüz nü
fusla ana vatana gelip Silivride yerleştirilmiş ve 
arazi verilmiş ise de Kılıçlı çiftliğinin diğer ya
nsının da istimlâkle borçlandırılma suretile ken-



Arzuhal verenle
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği
oturduklan yer

i ! 
2624 ; Ali Muzaffer Atay- 1 Memuriyet maaşının 1
2757 man. verilmesi.

18 nci piyade alayı
6 nci bölük takım j

' komutanı asteğmen, j
Bitlis.

2610 , Tevfik Caner. Hasta olduğu beş
2742İ Vilâyet defterdarlık güne ait ücretinin

Millî emlâk müdür- i verilmediğinden şi- ! 
lüğünde müstahdem, kâyet. 
îzmir.

1 ce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2642 2 - IV -1941

Evvelce filî askerlik hizmetini yaptıktan son
ra yüksek tahsilini görmesi üzerine talebile 
1 - XI -1939 da Yedek subay okuluna sevkedildi- 
ğinden ve halen de terhis edilmiyerek yedek as- 

ı teğmen olarak vazife görmekte bulunduğundan 
ve Ticaret vekâleti memurlarından olmakla maaş 

■ verilmesi hakkında vaki müracaatına Meclisin 
644 sayılı kararı sebebile menfi cevap verildiğin- 

: den ve halbuki 3041 sayılı kanunun 22 ve 1108 
; sayılı kanunun 22 nci maddeleri hükmünün tat

biki suretile hakkının verilmesi lüzumundan bah
seden müstedinin arzuhaline Ticaret vekâletin 

’| den verilen cevapta : Maaş kanununun 22 nci 
| maddesi Devletin maaşlı memurlarına kabili tat

bik olduğundan ve 3041 sayılı kanunun 25 nci 
maddesi ise bir rütbei askeriyevi ihrazdan sonra 

! tayin ve manevra maksadile silâh altına alman 
; memurların maaş ve ücretlerinin mensup olduğu 
; dairelerce verilmesinden bahsedilmekte ise de 
! müstedi, talim ve manevra dolavısile değil ih- 
; tiyat zabiti yetişmek üzere mektebe sevkedilmiş 

olmasına binaen bu maddeden isifadesi mümkün 
olamıyacağmdan bahsedilmektedir.

îş  düşünüldü : Dilek mevzuu itibarile bir ida- 
ı rî davadan ibaret olmasına mebni encümence tet

kikine imkân olmadığmdan tayini -muameleye 
, mahal olmadığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2643 2 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Hasta olduğu beş güne 
ait ücretinin verilmediğinden şikâyet etmektedir. 

Maliye vekâletinden alınan cevapta : 
Mumaileyhin Ziraat bankasında açılan mübadil 

hesabı carisinde müstahdem olup mübadil ramlar
dan metrûk malların tasfiyesine ve saireye müteal
lik bu hesabat ve muamelâtta Hâzinenin duru
mu bir kayyum vaziyetinde olduğu ve bu uğur
da yapılan masraflar ve bu meyanda tavzif ki-



j İman müstahdemlerin ücretleri bu hesabattan 
j tediye edilmekte olup umumî muvazene haricinde 

ifa olunan hizmetlerde çalışan ve Devlet me- 
I murlarına ait kanunlarla alâkaları bulunmayan 
j bu müstahdemlerin ücrete istihkakları filen mc- 
I sai görmelerile meşrut ve mukayyet tutulduğu 
! cihetle müstediye hizmet görmediği günler için 
! ücret verilmesine kanunî bir mecburiyet olma-i ! ı

dığı bildirilmektedir.
İş düşünüldü : Verilmiyen bir istihkakının 

tesviyesi lüzumuna dair ve kazaî mercilert ait 
I dilekler üzerine Encümence bir muamele ifasına
l mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

« Arzuhal verenle-
|  ® . rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası: Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
4$ oturdukları yer

2644 2 - IV -1941

2432
2554

2780
2919

Agâh Nas. 
Cümhuriyet müddei
umumisi.
Taşköprü.

Mahkûm olduğu 30 
lira para cezasının 
af fi.

Müstedi arzuhalinde : Mahkûm olduğu 30 lira 
ağır para cezasının affını ve Hâkimler kanununun 
46 noı maddesinin terfie mâni hükümlerinin 
müeccel mahkûmiyetlere teşmil edilip edilmiye- 
ceği hususunun tefsirini istemektedir.

Adliye vekâletinden alınan cevapta :
Zümrüt ismindeki karısını ağır surette yara

layan Abbas hakkında tahkikat yapmak üzere 
mahalline gitmediği gibi, Zümrüdü tedavi eden 
doktorun yaralının hayatının tehlikede olup iki 
güne kadar öleceğini bildirmesine rağmen yine 
mahalline giderek icap eden tahkik ve tetkik 
muamelelerini yapmamak suretile memuriyet 
vazifesini ihmal eden müstedi Agâh Nasın To- 
kad Ağır ceza mahkemesince Türk Ceza kanunu
nun 230 neu maddesine tevfikan 30 lira ağır pa
ra cezasile mahkûmiyetine karar verilmiş ve 
Temyizden geçmeksizin katileşen bu kararın 
mahallinden celp ve tetkik edilen dava evrakına 
nazaran yerinde görülmüş olduğu ve Hâkimler 
kanununun 46 ner maddesinde (90 nci madde 
hükümleri dışında hapis veya vazifeden doğan 
bir suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm 
olanların, ceza gördükleri tarihten itibaren iki 
sene müddetle terfi hakkını kaybedecekleri) 
yazılı olmasına göre mezkûr maddenin kâfi sara
hati ihtiva ettiği ve cezasının affını icap ettire
cek bir sebebin de bulunmadığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol-



*3 : Arzuhal verenle- j '
"I j® j rin adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
«3 j oturdukları yer j __ 1 ■

38 ; Cafer Karahan ve eşi Kendilerine verilen i
39 Zeynep Karahan. J arazinin su idaresin- ! 

; Camiinur mahalle- I ee işgal edildiğinden
1019 sinde. I şikâyet.
1068 | Tarsus.

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2645 2 - IV - 194J

(jririt muhaciri olduklarından istihkaklarına 
mukabil verilen 200 dönüm araziyi su idaresi alıp 
set yaptığından ve buna mukabil hiç bir şey ve
rilmediğinden ya ayni miktarda münasip arazi 
verilmesi veyahut bedeli olan 12 bin liranın öden
mesini isteyen müstedilerin arzuhali üzerine Ma
liye vekâletinden verilen cevapta :
Tarsus çayının taşması üzerine bataklık yapma
ması için su dairesince set çekildiğinden ve za
rar ödenmesi icap ederse işin Nafia vekâletine ait 
olduğundan bahsedilmektedir.

Nafia vekâletinden sorulan hâdiseye ait alı- 
! nan cevapta: Esasen arazinin feyezan sularından 
! korunması gayesini istihdaf eden sedler, fennen
i istilâya sebep olan akan suların sahillerine mut-
i taşıl olarak inşası mahzurlu bulunduğu cihetle 

bunların bu sahillerden getirdikleri feyezan sar
fiyatı ile mütenasip bir mesafede inşaları zarurî 
bulunmakta olduğundan Hasanağa şeddi de bu 
teknik mülâhazaya istinaden Berdan çayı sahil
lerinden uzakça bir mesafe dahilinde inşa edil
miş ve bu suretle sed de arkasında kalan 
kısım muhafaza edilerek şedde ile nehir arasın
daki kısım eski halinde terkedilmiş bulunduğun
dan şedde inşa edilmeden önce feyezan suları al
tında kalan bu arazi parçası eskisi gibi feyezan su
larının tehdidi altında bulunmakta olmasına gö
re bu arazi parçasının istimlâki hususunda bir 
muamele yapılmamış bulunduğundan bahsoluıı- 
maktadır.

îş  düşünüldü : Şikâyet üzerine vekâletlerin 
verdikleri cevaplara göre mahallen tesbit edilecek 
vaziyet üzerine Hâdisenin kanun dairesinde ka- 
zaî mercilerce tetkiki ve karara bağlanması zaru
rî bulunduğundan Encümence bir neticeye bağ
lanmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



303

415

Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer 

Memet Gökmen. 
Teğmen.
Cezaevinde mahkûm. 
Aydın.

Hakkında verilen [• Adam öldürmekten mütevellit mahkûmiyeti- 
mahkûmiyet kararın- j  ne dair verilen kararın adlî hatalara müstenit 
da adlî hata bulun- j olduğundan bahis ve şikâyet eden ve hatanın dü- 
duğundan şikâyet. ! zeltilmesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine

I Adliye vekâletinden verilen cevapta: Bu hususta 
; katileşen hükmün bir hata ile malûl olmadığı 

izah olunmaktadır.
İş düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı 

kararına binaen mahkemece verilip katiyet kes- 
| beden bir hükmün hata ile malûliyeti iddiasının 

tetkikile Encümence bir karar itasına imkân ol- 
; madığmdan tayini muameleye mahal görüleme- 
! diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

194
518

2647 2 -T V -1941

Haşim ve Ali kızı 
Necife ve ar.
Erivan muhacirlerin
den.
Çorum.

İğdır, Van, Karakö- 
se, gibi yerlere iskân 
edilmeleri.

Müstediler arzuhallerindi' : Rusyadan firar 
suretile geldiklerinden ve muhtaç olduklarından 
bahsile Hınıs, İğdır, Van, Karaköse gibi yerler
de iskânlarını istemektedirler.

Sıhhat ve tçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevapta :

Kocası Ruslar tarafından öldürülmüş ve ken
disinin sol kolu kesilmiş olduğu ve akrabaları
nın yardımına muhtaç ve acınacak bir vaziyette 
kalmış bulunduğu için Iğdırdaki akrabaları ya
nına nakledilmiş olan Ali kızı Necifeden maada 
Çorumda bulunan dokuz hanede otuz dokuz nü
fus mültecinin bir kısmının babalan ve bir kıs
mının anaları Türk olması itibarile hepsinin 
Türkçe bildiği ve ekserisi ihtiyar ve muavenete 
muhtaç olarak İğdır’daki akrabalarının yanları
na şevklerini istemekte bulundukları Corum vi
lâyetinden bildirilmesile Dahiliye vekâletinin bu 
baptaki mütaleası sorularak alınan cevapta, bun
ların kürt ırkından olmaları dolayrsile birinci 
iskân mmtakaları meyanmda bulunan Iğdıra 
şevklerine imkân olmadığının Çoram vilâyetine 
yazıldığı ve maahaza vilâyetin işarı ahirinden bu 
mülteciler Çorumu terk ile meçhul mahallere 
savuşmaları ile bunların mürettep yerlerine 
iadeleri hususunda idarî teşebbüslere girişildiği 
anlaşıldığı bildirilmiştir.

îş  düşünüldü : Encümence yapılacak muame-
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«  A r z u h a l  v e r e n le -  

g  o  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

1527
1595

Ali Rıza Güner. 
Demirlibahçe mahal
lesinde 29 No. lı ev
de.
Ankara.

1936 senesinde Deşt 
nahiyesi müdür ve
kâletinde bulunduğu 
zamana ait tahakkuk 
eden alacağının tes
viye edilmesi.

j.le olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2648 2 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : 1936 senesinde Deşt 
nahiyesi müdürlüğü vekâletinde bulunduğu sıra
da tahakkuk eden 147 lira alacağının tesviyesini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinden gelen cevapta : 
Mumaileyhin düyuna kalmış olan mezkûr alâ- 

cağının 12 - IV -1940 tarihli ve 5453 numaralı 
tediye emrile mahallî mal sandığına gönderilmiş 
olduğu bildirilmiştir.

tş düşünüldü : Dileği yerine getirilmekle ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2649 2 - IV -1941

2101
2208

Sakine Kadıoğlu. 
Posta işleri reisliği 
3. şube memurların
dan Kemal özer ya
nında.
Ankara.

Şehit babasından 
vaktile bağlanan ma
aşın tamamının ken
disine verilmesi.

Müstedi arzuhalinde : Hasankalede mal mü
dürü iken harbi umumide şehit düşen babasından 
dolayı üvey validesile kendisine tahsis olunan 
maaştan üvey validesinin vefatı üzerine mahrum 
kaldığından bahsile maaşın tamamının kendisine 
verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta : Mumai- 
levhaya bağlanmış olan yetim maaşı kaydi bulun
madığı gibi umumî harpte Hasankalede şehit ol
muş Fazıl namında bir mal müdürü olmadığı ve 
adı geçenden şifahen yapılan tahkikatta da ken
disinin müphem ifadelerde bulunarak babasının 
vazife ve memuriyeti hakkında sarih bir malûmat 
verememiş olduğu, bu sebeple dileğinin yerine 
getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Dileğini tavzih ve tevsik et
tirmeyen müstedinin arzuhali üzerine bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2650 2 - IV - 1941



*3 a
5

Arzuhal hulâsası
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2331
2444

Memet Nuri Olgun. 
Hâkimiyeti milliye 
caddesinde Selman- 
ağa mahallesinde Ha
maili sokağında 23 
No. lı evde.
Üsküdar - İstanbul.

Malüliyet zammın
dan istifade ettiril
mesi.

2319
2432’

2781
2920

Ziver Elbi.
Ayafilbo mahallesin" 
de 95 No. lı evde. 
Trabzon.

Tekaüd maaşının 
muntazam borçlar 
uıüdüriyetinee 17 li
raya indirildiğinden 
şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Yemende malûl oldu- 
ğnudan ve muhassas maaşı olan 823 kuruşla ge
çinemeyip malüliyet zammından istifadesi hak- 
kmdaki müracaatinin isaf edilmediğinden bahsi
le Üsküdar Askerlik şubesindeki evrakının celp 
ve tetkikile maluliyet zammından mahrum bıra
kıl m amasını istemekledir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevapta : 
Mumaileyhin, 3255 numaralı kanunun neşri ta

rihinden itibaren bir ay zarfında müracaat etme
diğinden dolayı dileğinin yerine getirilmesine im
kân görülmediği bildirilmişti];.

İş düşünüldü : Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmemesini muhtevi olan ve bu bakımdan 
İdarî bir dava mevzuu olan dilek hakkında Encü
mence bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2651 2 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Tekaüt maaşının As
kerî levazım şubesince 33 lira olarak tahakkuk 
ettirilmiş ve senedi resmisi de o suretle tan
zim kılınmış iken Muntazam borçlar müdüri- 
yetince 17 liraya indirildiğinden şikâyet etmek
tedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevapta: 
1311 senesinde orduya iltihak etmiş olan 

müstedinin 1 temmuz 1327 senesinde gedikli 
çavuşluğa terfi etmesine ve gedikli erbaşların 
hizmet başlangıçları çavuşluğa nasıp tarihin
den muteber olarak mumaileyh 1936 senesinde 
tekaüde sevkedilmiş bulunmasına binaen 25 
seneden ibaret olan hizmet müddetine göre 
maaşının 1683 sayılı kanunun dördüncü mad
desine tevfikan 17 lira üzerinden tahsis edil
miş olduğu, tenzilât, hakkındaki iddiasının ev
velce yanlış yapılan bir muamelenin tashihin
den ibaret bulunduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Bir İdarî dava mevzuu olan 
hâdiseyi musavver dilekçe hakkında Encümen-
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ce bir muamele yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

mağa salâhiyetlerinin kabul edilmesi ve hay
van bedelinin kaldırılıp harcırah verilmesi ve 

j yedek subay hakkının tanınmasını isteyen müs
tedinin arzuhaline Ziraat vekâletinden verilen 
cevapta:

Hayvan sağlık memurlarının direktif dahi
linde hastalığı arayıp bulmaları, veterinerler 
ise iptidaî tedabiri almak vazifesile mükellef 

! oldukları ve tahsilleri evvelâ bir sene iken bilâ
hare iki seneye çıkarıldığı ve evvelce harcırah 

j verilirken 2342 sayılı kanun mucibince yem 
| bedeli verilmeğe ballandığı ve mmtaka hari

cinde vazife verilirse o zaman harcırah verile
bileceği ve bunların mmtaka dahilinde on beş 
gün meccanen gezmek mecburiyetleri bulun
duğu ve yüksek meslek erbabı olan veteriner
lerin salâhiyetlerinin ve rapor yazma hakları
nın müstedilere verilmesine imkân olmadığı 
orta mektep mezunu sayılan sağlık memurları
nın yedek subay olmak hakkı bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Iş düşünüldü : Hakkında kanuna muhalif 
bir muamelenin tatbikından bahs ve şikâyet 
etmeyen ve belki arzuhaldeki dileklerinin ta
hakkuk ettirilmesi lüzumundan bahseden müs- 

j tedinin arzuhali üzerine Encümence bir mua- 
| mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2652 2 - I V -1941

2424 Salih özçelik.
2545 Merkez hayvan sağ-

I lık memuru. '
Bitlis.

Hayvan bedelinin j Gerek mıntakada ve gerek hariçte çalıştık -
kaldırılıp harcırah j ları zaman harcırah verilirken şimdi 10 lira
verilmesi ve yedek- j hayvan bedeli verilmekle iktifa olunduğu ve
subay hakkmın ta- | baytar tababetini temsil edemediklerinden bah-
nınınası. sile veteriner fen memuru uııvanile rapor yaz-

Karar No. Karar tarihi

2653 2 - I V -1941
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Jj Arzuhal verenle- 
g j| rin adı, sanı ve 
j} j oturdukları yer

Memet Demirçolak. 
îstanbul pamuk fab
rikası eski amelesin
den malûl.
Hereke.

2509
2633

2709
'2847

2549
2677

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

İkramiye verilmesi 
veya fabrikada tek
rar istihdamı.

Yusuf ve İsmail Ku
ru Aü.
Akyazı nahiyesinin 
Yahyalı, civitler kö
yünden dilsiz. 
Adapazarı.

i Adapazarı mahkeme- 
j  since verilen hüküm

i  hakkında.

'İstanbul idrofil pamuk fabrikasında kolunu 
makineye kaptırarak malûl kaldığından bahsile 
ya ikramiye verilmesini veyahut fabrikada istih
damını isteyen müstedinin arzuhaline iktisat ve
kâletinden verilen cevapta :

Müstedinin mahkemeye müracaati vaki ot* 
muş ve evvelce aldığı paraya mukabil ibraname 
verdiğinden davası reddedilmiş ve fakat bilâha
re kendisine idarece başkaca para verilmiş ve 
başkaca bir muamele icrasına imkân bulunama
mış olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Satılmış Uzan.
Arpa yazılı köyün
den Bekiroğlu. 
Sungurlu.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

2654 2 - IV -1941

Tapulu arazilerine vaki müdahalenin meni 
hakkında ilâm istihsal eylemiş olmalarına rağ
men haksız yere mahkemece aleyhlerine verilen 
ikinci bir hükmün bozulmasını isteyen müstedi
lerin arzuhalleri üzerine tetkikat. yapılmış ve da
ha evvel sebkeden şikâyetleri üzerine Encümen
ce 26 - VI -1940 ve 11 - XII -1940 tarihlerinde 
1979 ve 2337 sayılı verilen kararların kendile
rine tebliğ kılınmış olduğu anlaşılmakla bu sefer
ki istidasının hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2655 2 - IV -1941

Nöbet devir ve teslimi esnasında arkadaşı Me- 
medin silâhının kazaen ateş alması ve binnetice 
bacağından yaralanarak malûl kalmasından bah
sile malûliyet maaşı bağlanmasını isteyen müste
dinin arzuhali Dahiliye vekâletinden verilen ce
vapta : Hâdise kazaen vaki olmayıp bir iğbirar 
neticesi arkadaşı tarafından »yaralanmış olan 
müstediye vazife başında yaralanıp malûl kal
mış olmak cihetinden maaş tahsisine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmediği surette idarî bir dava mahiye
tinde kalan hâdise üzerine Encümence tetkikat
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I yapılıp bir karar itasına imkân olmadığına ka-
I rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer

2656 2 - IV -1941

Emin Gün. 
Cezaevinde. 
Muğla.

Adliye vekâletine 
gönderdiği lâyihaya 
menfi cevap verilme
sinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde :
Adliye vekâletine gönderdiği bir lâyihanın 

Büyük Millet Meclisine tevdi olunmaksızın ve
kâletçe hotbehot menfi cevapla karşılanmasından 
şikâyet edilmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müştekinin 
Türk ceza kanununun 202 ve 203 ncü maddele- 
rile zimmet ve ihtilas suçlarından tatbik olunan 
cezaların çok ağır olduğundan bahsile mezkûr 
maddelerin tadilini ve bir de mütebaki cezası
nın yeni ceza evlerinden birinde infaz edilmesi

ni istemiş olup Devlet memurlarının kendile
rine tevdi edilen ve vazifeleri dolavısile muha
fazaları altında bulunan para ve sair kıymetli 
eşyayı hileli yollarla zimmetlerine geçirmeleri ve 
bu suretle Devletin emniyet ve itimadını sui
istimal ederek kendilerine haksız menfaat temin 
etmeleri halinde kanunun tayin ettiği ceza iş
lenen filin ağırlığile mütenasip olduğundan Türk 
ceza kanununun mezkûr maddelerinin tadili 
hakkındaki dileğin yerinde görülmediği ve bü
tün mahkûmların yeni ceza evlerine alınmala
rına maddî imkân olmadığından yeni ceza evleri
ne alınacak olanların eski ceza evlerindeki mah
kûmlar arasından seçilerek bu seçimde de yaş 
ve çalışma kabiliyetlerinin esas tutulmakta ve 
Devletin emniyet ve suiistimal ile kendilerine 
haksız menfaat temin etmek suretile ihtilâs ve 
zimmetten mahkûm bulunanlara diğerlerinin ter
cih edilmekte bulunduğu ve binaenaleyh müs
tedinin dileğinin yerinde görülmediği bildiril
miştir.

îş  düşünüldü : Vatandaşların kanun teklifi
ne ve tadiline salâhiyetleri bulunmamasına ve ye
ni ceza evlerine nakil hakkında Hükümetçe tat
bik edilen muamelenin kanun hükümlerine mu-
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1131
1186

Müşerref özdemir. 
Postane caddesinde 
Abdullah oteli kar
şısında No. 1 
Ankara.

Belediye mümessili 
ve muhtarlık dairesi 
müdürü tarafından 
tahkir edildiğinden 
şikâyet.

2156
2264

Haşan Derin.
1 lasanoğlu.
Akyazı nahiyesi mer
kezinde öııı ercik ma
hallesinde. 
Adapazarı.

Oğlunun haksız yere 
mahkûm edildiğin
den şikâyet.

halif olmamasına binaen dileğin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2657 2 - IY -1941

Belediye dairesinde mümessil Fahri ve mü
dür şevki tarafından tahkir edilmesinden dolayı 
vaki şikâyeti üzerine aradan iki buçuk ay geçti
ği halde muamelesinin intaç edilmediğinden şi
kâyet eden müstedinin arzuhalinde Dahiliye ve
kâletinden verilen cevapta :

Bu hususta verilen lüzumu muhakeme kara
rına karşı suçlulardan birinin sebkedeıı itirazı 
Devlet şûrasmca tetkik edilmiş ve son tahkika
tın açılmasına lüzum olmadığına ve diğeri hak
kında da lüzumu muhakeme kararının tasdikıııa 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Kanun dairesinde muamele 
cereyan etmiş bulunduğundan Encümence bir 
muamele ifasına mahal görülemediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2658 2 - IV - 1941

Haksız yere mahkûm edilen oğlunun hakkı
nın meydana çıkması için evrakının celp ve tet
kikini isteyen müstedinin arzuhaline Adliye ve
kâletinden verilen cevapta: On beş yaşını ikmal 
etmiyen ve bir kız çocuğunun ırzına manevî ce
birle geçen ve suçunu ikrar eden müstedinin 
oğlunun hakkındaki hükmün tasdik edildiği bil
dirilmektedir.

îş  düşünüldü: Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarı dairesinde bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2659 2 - IV -1941
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73 Arzuhal verenle- 
g ğ rin adı, sam ve 
<5 oturdukları yer
2284 ; Yakup Kadri Levent. 
2396 ı Vilâyet pamuk işleri 

j kontrol memuru,
i  Maraş.

Arzuhal hulâsası

Terfi hakkının veril
mesi.

2335 Penbe Karaca. J laci 
2448 i İbrahim kızı.

I Reşadiye köyünde.
I Van mültecilerinden,
i  Kayseri.

Millî emlâkten borç
lanmak suretile gay
rimenkul verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

On dört senelik bir memur olduğu halde 
terfi edemediğinden ve Devlet şûrasına açtığı 
davasından cevap alamadığından bahs ve şi
kâyet eden müstedinin arzuhali üzerine Ziraat 
vekâletinden verilen cevapta:

Müstedinin kanunî terfi müddeti 1 - VII ■ 
1940 da dolmuş ise de bağlı bulunduğu müesse- 
senin ve vilâyet ziraat müdürlüğünce liyakat 
ve ehliyeti teslim kılınmadığındaıı ve pamuk 
işleri teşkilâtında da terfie yarar kadro olma
dığından bahsedilmektedir.

îş düşünüldü : Vekâleti aleyhine idarî dava 
açmış olduğu anlaşılan müstedinin davasını 
usulen takip etmesi icap edip Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar ye
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2660 2 - IV -1941

Müteaddit ıııüracaatlerine rağmen millî eııı- 
lâktan borçlanma suretile gayrimenkul veril
mediğinden şikâyet eden müstedinin arzuhali
ne karşı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletin
den verilen cevapta:

885 sayılı kanunun 12 nci maddesi muci
bince muayyen müddette müracaat etmeyen 
müstedinin dileği hakkında bir muamele ifası
na imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Biıınetice bir idarî dava mev
zuu olabilecek olan dilek hakkında Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2661 2 - IV -1941

2333 I Nurullah Öcal.
2446 ! D'ekovil müfrezesi 

komutanı gedikli 
j  üst çavuş.
I Konya.

Askerî muamele me
muru veya kâtip sı
nıfına alınması.

Noksan numara aldığından Harp okulundan 
çıkarılıp başçavuşluğa inha edildiğini ve halbu
ki 3280 sayılı kanunun maddeleri mucibince lise
de olgunluk imtihanını veremeyenlerin bile mu
amele veya kâtip sınıfına alınması mümkün iken 
kanunun vazında kendi vaziyetinde olanların 
haklarının unutulduğunu ve binaenaleyh kanu
nun tefsirile hakkının verilmesini isteyen müs
tedinin arzuhaline M. M. Vekâletinden verilen
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

•

cevapta :
Harp okulu birinci sınıf talebesi iken 15-111- 

1937 de alaya çıkarılan müstedinin 2505 sa
yılı kanun mucibince gedikliye naklolunduğu ve

| üstçavuşluğa terfî ettirildiği ve halbuki 16-XII- 
| 1937 de intişar eden 328 sayılı kanunun makab- 
î lipe teşmili mümkün olmadığı ve hizmeti mec- 
j burivesini ikmalden sonra, müstedinin yedek 

teğmen olabileceği ve o zaman lise mezunu sıfa- 
| tile muamele memurluğu talebinde bulunabile- 
1 ceği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Askerlerin zat işlerine ait hâdiseleri 3410 sa- 

i  vılı kanuna tevfikan Askerî temyiz mahkemesi 
ı tetkik ve halledebileceğinden Encümence bir mu- 
i amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2662 2 - IY -1941

2345 | Abdülgani özcan ve j  Çifteler çiftliği H. j  Müstediler tarafından verilen arzuhalde :
; Çifteler çiftliğinin bedeli on sene müddetle 
! ödenmek üzere kendilerine verildiğinden ve bir 
i kısım bedeli de ödediklerinden ve fakat Evkaf 
! idaresince bu tediyenin tanınmıyarak tayin 
I edilecek bedelin defaten tediyesi lüzumu şart 
| konduğundan ve eski ödedikleri para ile bede- 
| li mislin Evkaf idaresince kabul edilmesi lüzu- 
| mundan ve köy meralarının da bedelsiz veya 
| makul bir bedelle ve taksitle verilmesi ve ta- 
i puya tescil kılmması icap edeceğinden bahse- 
i dilmektedir.
! Vakıflar umum müdürlüğünden verilen ce- 
j vapta : Bahsedilen arazinin kanun dairesinde 
ı eski şamillerine verilmesi ve fazlasının da yine 
; köylülere tevzi olunması esası kabul edilmiş ve 
: vilâyet makamına keyfiyet bildirilmiş olması- 
! na rağmen şikâyeti itiyat eden müstedilerin 
| müracaatlerinin devam etmekte olduğu ve ara

zinin bir kısmmın Ziraat vekâletine ve bir kıs- 
| minin da Maarif vekâletine satılmasının ka- 
j rarlaştırılmış olduğu ve tapu verilmek üzere 

arazinin krokisinin alındığı ve müstedilerin ev
velce Hazinei hassaya bedel olarak verdikleri 
bir şinik mahsulden daha az 50 - 100 - 150 ku
ruş gibi takdir edilen bedelîtı çok görülmeme-

2458 ar.
îsmetpaşa nahiyesi
ne bağlı Hayriye kö
yü ihtiyar heyeti. 
Eskişehir.

2384 [ Abdurrahman Yük-
2504 j sel ve ar.

i Mesudiye ve diğer 
! köyler ihtiyar hey

etleri namına. 
Eskişehir.

2400 İsmet* ve ar.
2521 i Keşmet, Uzunhamam 

! Suvat köyleri nanıı- 
! ııa ihtiyar heyetleri 

Eskişehir.
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! si icap edeceği ve evvelce Mâliyeye verdikleri
i  paraların ve tapularının tanınmaması bir dedi- 
ı kodudan ibaret bulunduğu ve köy meraları için 

asgarî bedelin 50 kuruştan ibaret olup mecca- 
nen muamele ifasına kanunen imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Vakıflar umum müdürlüğün
ce tatbik edilen muamele kanaat bahş görülme
diği ve binnetice gerek mülkiyet hakkının ve 
gerek bedel tediyesinden mütevellit bir hak
kın ihlâli mevzubahs olduğu surette alâkadar
ların kazaî mercilere müracaat eylemeleri icap 
etmekle Encümence bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2663 2 - IV -1941

Arzuhal En. Rs. M. M. Kâ.
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum
H. Karan II. Şarlan M. Ulaş F. Sözener L. Gören N. Kayaalp

Gazianteb Hatay Niğde Samsun Siird Tokad
M. Şahin A. Mursaloğlu N. Erem N. Fırat R. Ş. Dağ M. Develi

Kars 
E. 1. Benice
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A r z u h a l  v e r e n l e 

r i n  a d ı ,  sam v e  
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A r z u h a l  h u l â s a s ı E n c ü m e n  karan v e  n e  sebebden verildiği

1314
1375

Hacı Ali Avdül. 
Kâhyaoğlu. 
Develli - Everek.

Millî emlâktan satın 
aldığı eve dair.

Millî emlâktan satın aldığı evin taksitlerini 
vaktinde ödeyemediğinden ihalenin feshine ve 
verdiği taksitlerin Hâzineye irat kaydedilmesine 
dair yapılan muameleden şikâyet eden müstedi
nin arzuhali tetkik olundu :

Mukaveleden mütevellit olan bir mesele hak
kında Encümence tetkikat yapılıp bir karar ita
sına imkân olmadığından kendisini haklı gördü
ğü surette müstedinin kazaî mercilere müracaat 
etmek üzere tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2664 6 - IV -1941

1328
İ389

Ramiz Şardağ.
Ordu caddesi No. 
304. Kahveci. 
Akasaray - İstanbul.

Kazanç vergisinden 
muafiyetinin temini 
hakkında.

Yugoslavyadan hicretle geldiğinden bahsile 
kazanç vergisinden muafiyetini isteyen müstedi
nin arzuhali üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2665 6 - IV -1941

1309
“1370

M. Kâzım Bıyık. 
Alioğlu.
Hacıahmet deresi kö
yünden.
Çorum.

Arazi tahririndeki 
yanlışlık hakkında.

Arazi tahririndeki yanlışlık üzerine sebkeden 
davalarının yanlışlıkla Devlet şûrasından redde
dildiğinden bahsile haklarının Meclisçe tahakkuk 
ettirilmesini isteyen müstedinin arzuhali tetkik 
olundu.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma binaen 
Devlet şûrasınca halledilen hâdise hakkmdaki 
hükmün Encümence tadiline imkân olmadığın
dan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2666 6 - IV -1941

1327
"1388

Lûtfi Şenyüz. 
Kurtuluş Sinemköy, 
Bilezikçi sokak No. 
218.
İstanbul.

Hakkında verilen ka
rara dair.

1

Hakkmdaki bir tahkikat sonunda işten meni
ne ve altı ay mahkûmiyetine karar verilmiş ve 
1920 numaralı kanuna tevfikan vazifesinden çı
karılmış ve Devlet şûrasma açtığı davada hak 
kazanamamış ise de tekaütlüğüne dört sene kal
dığından vikayesini isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine iş düşünüldü :

Yüksek Meclisin 803 saydı kararma binaen 
Devlet şûrası kararlarının kaldırılması imkânı
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2522
2646

îdris Gürbüz, 
lhsanoğlu. 
Cezaevinde. 
Kemah.

Hakkında kaçak mu
amelesi yapıldığı H.

2281 Kemal Altay.
2393 Mahkeme başkâtibi, 

i Mudurnu.

Çocuklarının leylî 
meccani olarak or
man mektebine alın
ması hakkında.

2175 Süleyman Mutlu. 
2284 Estel mahallesinde 

j  mukim îzmir ithalât 
j gümrüğü ambar me

murluğundan müte
kait.
Midyat

Tekaüt maaşı veril
mesi hakkında.

olmadığından dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2667 6 - IV -1941

Zelzele mıntakasında bulunması ve felâketze
delere yardım etmesi sebebile izin alarak evine 
gitmiş ve fakat yolun kapanması ve yaralı bu
lunması gibi mazeretleri yüzünden gününde dö- 
nemediğinden hakkında kaçak muamelesinin ya
pılmış olmasından şikâyet eden müstedinin arzu
haline Adliye vekâletinden verilen cevapta : 

îzinle değil firar ederek köyüne giden müste
dinin yakalanarak cezaevine alınmış olduğu bil
dirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2668 6 - IV -1941

Çok çocuklu ve az maaşlı olduğundan çocuk
larının leylî meccaııî orman mektebine alınma
sını isteyen müstedinin arzuhaline Ziraat vekâ
letinden verilen cevapta :

Bahsedilen mektebe kanunî şartları haiz orta 
mektep mezunları alındığından ve müstedinin 
dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadı
ğından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü: Bir arzunun yerine getirilme
sinden ibaret olan dilek hakkında vekâletin ver
diği cevaba göre Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2669 6 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Yirmi bir sene dört 
buçuk ay muvazzaf olarak hizmet etmiş ise de 
Bidayet mahkemesinde çalıştığı müddet hesap 
edilmiyerek tekaüt maaşından mahrum edildi- 
diğini ve Divanı muhasebata vaki müracaatına 
menfi cevap verildiğini ve bu cevabı gayri 
kanunî bulunduğunu ve hakkının verilmesini 
istemektedir.

Divanı muhasebatın cevabında: Müstedinin 
evvelce Divanı muhasebata vaki itirazında Di-
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vanı muhasebat kanunu mucibince Umumî Hey
etçe tetkik olunduğunu ve keyfiyet kendisine 
tebliğ olunarak haziran - ağustos 1940 üç aylık 
raporunun 15 nci fıkrasile Meclise arzolunduğu 
bu defaki müracaatı üzerine tekrar tetkikine 
kanunî imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Salâhiyeti! mercilerden geçen 
hâdise hakkında Encümenee bir karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2670 6 - IV -1941

1317
1378

Süleymanoğlu Hüse
yin Batur. 
Akdağmadeninin A- 
hishavi mahallesin
den.
Akdağmadeni.

Umumî meclis azalı- 
ğı hakkında.

" ......... ...........~.......... . ~ ......................  ........... .
Bazı müntehibi sanilerin tesirile Umumî 

Meclis azalığma seçilen ve mahkûm edilerek 
cezasını çekmiş olan Ilamdi Dağkıranm vazife
den çıkarılmasını isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2671 6 - IV -1941

2131
2239

2995
3097

Niyazi Nar lidere. 
Hüseyinoğlu.
Kasim Fakı mahal
lesinde.
Demirci

Açılan posta, telgraf 
imtihanına kabul e- 
dilmediğinden şikâ
yet.

Verilen arzuhalde : Manisada açılan posta, 
telgraf imtihanına yaşının büyük olduğu iddia 
olunarak kabul edilmediğini ve halbuki beş se- 
nedenberi Demirci Hükümet tababeti emrinde 
seyyar sıhhiye koruculuğunu yaptığını, sıhhati 
buna müsait olduğu cihetle dileğinin tervicini 
istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında : 2272 sayılı 
kanunun ikinci maddesi mucibince ilk girecekle
rin 30 yaşından yukarı olmamaları âmir bulun
duğu, gerçi mezkûr maddenin ikinci fıkrasında 
ihtisas ve liyakatleri vekillikçe tasdik edilen
lere yaş- haddi mevzubahs olmadığı yazılı ise de 
gerek Manisada, gerek muhtelif yerlerde imti
hana giripte muvaffak olmuş ve münhal bekle
yen bir çok eşhas mevcut olduğu cihetle yaş kay- 
dinden istisnaen müvezzi ve bekçi alınmasına 
zaruret olmadığından müsabakaya iştirak ettiri- 
lemediği bildirilmektedir.
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İş düşünüldü : Yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2672 6 - IV -1941

1331
1392

S. Nuri Nirun. 
Divanı muhasebat le
vazım ayniyat me
muru.
Ankara.

j Mutasarrıf olduğu 
evin tenvirat ve tan
zifat vergisi hakkın
da.

Mutasarrıf olduğu evine ait tenvirat ve tanzi
fat vergisi ile kira mukavelenamesi masrafları- 

| nm kiracısından tahsil edilmeyip tahsili emval 
kanununa tevfikan kendisinden tahsiline teşeb
büs eden belediyenin bu gayri kanunî muamele
lerinden menedilmesini isteyen müstedinin ar
zuhali tetkik olundu :

İdarî bir dava mevzuu olan dilek üzerine En
cümence tetkikat yapılıp karar verilmesine ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2673 6 - IV -1941

.1342
1403

İbrahim Turana ve 
ar.
Kandillide bakkal 
İsmail elile.
İstanbul.

Dükkânının yıkılma
ması.

Kasımpaşa iskelesine yakin bir kahveci dük
kânının kışın esnafın barınmasına bir melce ol
duğu için yıkılmamasım ve yıkılması için veri
len kararın kaldırılmasını isteyen müstedinin di
leği üzerine Encümence bir muamele ' ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2674 6 - IV - 1941

2386
2506

Nuriye Bilgi. 
Kartaltepe Aksu cad
desi Bay Naim köş
künde.
Bakırköy - İstanbul

Yetim maaşının ia
deten tahsisi hak
kında.

Verilen arzuhalde : babası jandarma albayı 
ölü Memed Aliden muhassas yetim maaşının ia
deten tahsisi hakkında Millî Müdafaa ve jan
darma Genel komutanlığına vaki müteaddit mü
racaatlarına karşı 1930 senesinde malûliyetinin 
mevcut olup olmadığının raporla tevsiki lâzım- 
geldiğinden iadeten maaş tahsisi için böyle ve
sikanın ibrazı icap ettiğinin bildirildiğini; ve 
halbuki malûliyeti hakkında Gümüşsüyü hasta
nesi heyeti sıhhiyesi tarafından verilmiş ra
porun makamı aidine gönderildiğini ve tabibi 
müdavisi tarafından verilen raporun da maluli
yetini tevsik etmekte bulunmuş olmasına rağ
men bunların kâfi görülmeyerek başkaca vesaiki 
fenniye istenilmesinin mağduriyetini mucip ol
makta bulunduğunu beyanla dosyasının celbile
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2264
'2376'

tetkikini ve malûliyeti sabit olacağından adil ve 
hakkın yerine getirilmesini istemektedir.

Jandarma umum komutanlığının cevabında: 
Babası ölü albay Memet Aliden tahsis edilip 

1683 sayılı teaküt kanununun muvakkat ikinci 
maddesine göre tasfiye olunan eytam maaşının 
malûliyetine binaen iadeten tahsisini isteyen 
müstedinin müteaddit müracaatları üzerine hali 
hazır malûliyetinin 1683 sayılı kanunun neşri ta
rihi olan 1 haziran 1930 tarihinde mevcut oldu
ğunu kanunun tarifi veçhile tesbit ve tevsik ede
mediğinden maaşının iade edilemiyeceği kendi
sine tebliğ edilmiş olduğu ve en son Devlet şû
rasına da müracaat etmiş olmakla cevap lâyiha
sının da Şûrayi müşarünileyhaya takdim kılındığı 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Müstedinin hâdise hakkında 
salâhiyetli merci Devlet şûrasına müracaatta bu
lunduğu anlaşılmakla Encümence yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2675 6 - IV - 1941

Sadettin Süzen.
Gazi caddesinde ga
zinocu Arif Akat 
ııezdinde sabık jan
darma gedikli çavu
şu.
ödemiş.

Tekrar jandarma ça
vuşluğuna alımı ası. 
H.

Verilen arzuhalde : Şarköy de karakol komu
tam iken mahallî bazı hâdiselerde gerek komu
tanlarının ve gerekse Adliye memurlarının ar
zularına göre hareket etmediğinden hakkında ga- 
razkârane yazılan siciller üzerine gedikli jan
darma çavuşluğundan çıkarılmış olduğundan 
bahsile dosyasının tetkikile yeniden gedikli jan
darma çavuşluğuna tayinini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında müstedinin 
taahhüt ettiği müddeti ikmal ederek tekrar tem
dide talip olduğunu ve fakat sıra âmirleri tara
fından tanzim edilen kıta mazbatasında vücu- 
dünden istifade edilemiyeceği bildirilmiş olmakla 
1861 sayılı kanunun bahşettiği salâhiyete müste
niden temdidi kabul edilemiyerek 15 - VI -1938 
tarihinde terhis edildiği ve tekrar alınmasına 
kanunî imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

îcabı düşünüldü : Hâdise hakkında İdarî kaza 
mercilerine müracaat edilmesi icap ederken Mec
lisi Âliye müracaat edildiği anlaşılmakla Encü-
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21.77
'2286

Fikret Perister. 
Belediye İmar mü
dürlüğü fen memuru. 
İstanbul.

2226
2335-

Memed AH Bakır. 
İnönü mahallesinde 
Sadeh tuzlası eski 
memuru.
Siirt.

Askerlik vaziyetinin 
tesbiti H.

Bir memuriyeti ta
yini veya • tekaüt 
edilmesi.

mence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2676 6 - IV -1941

Verilen razuhalde : 1334 yılında birinci şi
mendifer taburu kumandanı iken ecnebi bir kız
la evlenmek istediğinden, kanunun bu hususta
ki müsaadesine rağmen askerî idare buna mâni 
olduğundan kendisini Erzuruma sürmek iste
meleri üzerine izzeti nefsine ağır gelen bu mua
meleye karşı koyduğunu ve nihayet Trabzon- 
dan tebaüt eylediği bahanesile divanı harpçe 
nisbeti askeriyesinin kesilmesine karar verildi
ğini ve 16 nisan 1340 tarihli ve 487 sayılı ka
nunla affa uğramış olmasına binaen rütbesile 
bütün haklarının kendisine iade edilmesi iktiza 
ederken Millî Müdafaa vekâletine vaki mütead
dit müracaatlarının hep menfi cevapla karşılan
dığını beyanla kanuna dayanan haklarının iddiasi- 

le kanuna uygun olarak askerlik vaziyetinin katî şe
kilde tesbit edilmesi için icap eden kararın alın
masını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Firarından dolayı divanı harp kararile as

kerlikten tarda mahkûm olup cezası infaz edil
miş olan müstedinin 3410 sayılı kanuna tevfikan 
ve ayni taleple Askerî temyiz mahkemesine müra
caat etmiş olduğu ve henüz mahkemece karara 
iktiran etmediği bildirilmektedir.

icabı düşünüldü : Salâhiyetli mercie müra
caat eden müstedinin zat işlerine taallûk eden di
leği hakkında Encümence karar ittihaz edilemi- 
yeceğinden dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2677 6 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : inhisarlar idaresinde 
23 senelik bir emeği bulunduğundan ve halen 
açıkta bırakıldığından ve ihtiyacından bahsile 
bir memuriyete tayinini veya sicillen tekaütlü
ğünü istemektedir.

inhisarlar vekâletinden alınan cevapta: 
Suiistimali sabit olan mumaileyhin eli işten
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çektirildiği tarihten itibaren azledilmiş ve Siirt 
asliye ceza mahkemesince tecile tâbi olmak üze
re bir ay hapsine ve 30 lira para cezasile üç ay 
memuriyetten mahrumiyetine karar verilmiş ve 
bu kararın refile memuriyete iadesi hakkında 
Şûrayi Devlette açtığı davasının reddedilmiş ve 
sicil üzerine tekaüt keyfiyetinin maaşlı Devlet 
memurlarına münhasır olup ücretle memur is
tihdam eden İnhisarlar idaresi müstahdemi hak
kında cari olmadığı ve bu sebeplerle müstedinin
talebinin isafına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

îş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2678 6 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : köylerinde yeni
den tütün zerine müsaade itasını istemektedir
ler.

İnhisarlar vekâleti bu köyün 1937 - 1938 ve 
1939 senelerindeki tütün istihsalde satış mik
tarını rakamla göstererek köyün dağlık ve 
mürtefi mmtakada bulunarak eylül aylarında 
havaların sisli ve ratıp gitmesi yüzünden tütün 
yetiştirmeğe müsait olmaması ve esasen tütün 
zereden eşhasın sekiz on kişiden ibaret olarak 
bunların da tütün işine vakıf olmamaları sebe
bile bu köyün 1941 yılından itibaren 3437 nu
maralı kanunun 11 nci maddesine göre tütün 
ekimi memnu mmtakalar arasına alındığını bil
dirmektedir.

îş düşünüldü: Hükümete ait kanunî salâhi
yet istimal edilmiş olduğundan dilek üzerine 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2679 6 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde : 20 seneyi mütecaviz 
memuriyeti esnasında gözlerine ârız olan ma
lûliyet sebebile tekaütlük müddetini ikmal 
edememiş olması nazarı dikkate alınarak ikra
miye itası suretile tekaütlük alâkasının katını 
istemektedir.

2519 İsmail Altun ve ar. 
12643 Düvertepe nahiyesi 

Babaköyü muhtarı. 
Sındırgı.

2616
2748

Köylerinde yeniden 
tütün zerine müsaa
de itasını istemekte
dirler.

Hüseyin Hilmi Ar
mağan.
Umurlu eski Ziraat 
bankası memurların
dan.
Aydın.

İkramiye itası sure
tile tekaüt edilmesi.
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2378
2493

Demir Pulat ve ar. 
Plümür kazası Dan -
zik nahiyesi. 
Erzincan.

Nakledildikleri İne- 
gölde geçinememekte 
olduklarından bah
sile memleketlerine 
iadelerini istemekte
dirler.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Ticaret vekâletinin cevabında :
2302 numaralı Banka kanununun 64 ncü 

maddesi, 1 - VI -1930 tarihinden evvel banka 
hizmetinden ayrılmış olanlar hakkında 1325 ta
rihli Tekaüt kanunu ahkâmının tatbikim âmir 
olup bu kanun hükmüne göre muamele ifası da 
tekaütlük müddetini ikmal veya vazife başın
da malüliyete duçar olmağa bağlı bulunduğun
dan ve mumaileyhin durumu ise bunlardan bi
rine uygun olmadığından hakkında mezkûr ka
nun hükmüne göre muamele ifasına imkân ol
madığı gibi istediği ikramiyenin itasına da 
mevzuatın müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2680 6 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : Nakledildikleri 
înegölde geçinememekte olduklarından bahsile 
memleketlerine iadelerini istemektedirler. 

Dahiliye vekâleti cevabında:
Merkumların görülen lüzum üzerine icra 

Vekilleri Heyeti kararile nakle tâbi tutulmuş 
kimseler olup nakledildikleri yerlerde iskânla
rı, geçinmeleri ve müstahsil hale gelmeleri için 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince lâzım- 
gelen yardımların yapılmakta olduğunu ve fa
kat bunların kendilerine verilen toprakları ek- 
miyerek ve çift için verilen hayvanları da ek
seriya satarak Devletin sırtından geçinmeğe ve
ya bir dolayısım bularak memleketlerine dön
meğe çalışmakta olduklarım ve bu itibarla 
haklarında yapılacak her hangi bir muamele 
mevcut olmadığına ve maahaza müstedilerin 
vaziyetlerinin bir daha tetkik ettirilmesi zım
nında keyfiyetin Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve
kâletine yazıldığını bildirmektedir.

Iş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2681 6 - IV -1941
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2105 Zihni Insel.
2212 İtfaiye müdüriyeti

Tekaüt maaşının tas- Verilen arzuhalde : 1932 senesinde jandarma 
hihen tahsisi H. önyüzbaşılıktan tekaüt edildiğini, îstanbulda Ha-

karşısmda Nurettin 
apartmanı No. 32 
Fatih - İstanbul.

tay Cemiyeti reisliğini ifa ederken Dahiliye ve
kâletinin teklifi ile Yüksek tasdika iktiran eden 
îcra Vekilleri Heyetinin 24 - XII -1938 tarihli
kararları mucibince Hatay Devlet reisi yaverliği
ne tayin edildiğini ve bu vazifede iken Hatay 
Hükümetince binbaşılığa terfi ettirildiğini ve 
Hataym anavatana iltihakına kadar bu rütbe 
ile vazife gördüğünü beyanla gerek mevzuat ve 
gerek madelet esaslarına tevfikan iktisap eyle
diği binbaşılık rütbesi üzerinden tekaüt maaşı
nın tashihen tahsisini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
İstida sahibinin 14 birinci kânun 1938 tarihli 

bir istida ile Jandarma Genel komutanlığına mü
racaatla Hatay Devlet reisinin kendisini yaver
likte istihdam edilmek üzere Hataya davet etti
ğinden atiyen tekaüt hak ve maaşı sakit olmamak 
için Heyeti Vekileden bir karar istihsalini iste
mesi üzerine Heyeti Vekilece Hatay Devlet reis
liği yaverliğinde çalışmasına mezuniyet verildi
ğini ve bu karar üzerine Hataya giden ve Hata
ym anavatana ilhakma kadar Hatay Hükümeti 
kadrosuna göre orada binbaşı rütbe ve muhassa- 
satı ile yaverlik yapmış olan müstedinin bu 
durumunun tekaüt maaşının tadiline kanunî bir 
mesnet teşkil edemiyeceği ve 1683 sayılı kanunun 
18 nci maddesini tadil eden 3297 sayılı kanunun 
birinci maddesinin son fıkrası hükmünden maa
da her hangi bir sebep ve bahane ile bir müte
kaidin tekaüt maaşmın bir derece mafevk rütbe 
ve sınıf üzerinden tadiline kanunî imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

îcabr düşünüldü : Vekâletçe tatbik edilen mu
ameleye kani ve razı olmadığı takdirde idarî kaza 
mercilerine müracaatta muhtar olmakla tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2682 6 - IV -1941

2306 Bahattin Çokdeğerli. Tekaüt maaşının art-- 
24Î8~ Aşağı nuhutlu ma- tırılması H. 

hailesi No. 14 
Yozgad.

Verilen arzuhalde : Plevnede dahil olmak üze
re muhtelif muharebelere iştirak ettiğinden ve 
istiklâl harp madalyasile taltif olunduğundan ve 
90 yaşında bulunduğundan ailesi efradının çok-
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luğu hasebile geçinemediğin ̂  ̂ n bahsile tekaüt ma
aşının arttırılmasını ve bunun temini için mevzu
atın tadilini istemektedir.

icabı düşünüldü : Talep kanunun tadili ma
hiyetinde olmakla Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2683 6 - IV -1941

1686
‘1765'

2569
Ü699

Şemsi Yücel.
Yukarı izzetli ma
hallesinde şehit Mus
tafa anası.
Yozgad.

Şehit maaşı ile bey
iye ikramiyesi- veril
mesi H.

Verilen arzuhalde : Oğlunun şehit olması se- 
1 bebile kocası Abdullaha maaş bağlandığını ve 
| kendisine de tütün beyiyesi verildiğini ve fakat 

kocası Abdullahın vefatı üzerine maaşın kesil
diğini ve Yozgad maliyesince de kendisine beyi
ye ikramiyesi verilmediğini beyan ve 80 yaşında 
ihtiyar ve kimsesiz olduğundan bahsile bu ikra
miyenin verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Şehit 
Mustafadan bidayeten yalnız babası Abdullaha 
maaş bağlandığı ve babası hayatta iken on sene
liğini almış ve Hazine ile alâkasının kesilmiş bu-, 
lunduğunu ve bu itibarla sahibi maaş olan ba
banın vefatı sebebile yeniden 1485 ve 1683 sayılı 
kanunlara tevfikan anasına maaş bağlanmasına 
ve beyiye ikramiyesi verilmesine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

îş düşünül : Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmediğine göre bir idarî dava mevzuu 
olan hâdise hakkında kazaî mercilere gidilmesi 
icap edeceğinden Encümence bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2684 6 - I V -1941

1708
~ vm

1464
1531

Memed Fahri özbay. 
Camiikebir mahalle
sinde Kırşehir jan
darma bölük komu
tanlığından mütekait, 
it.
Siverek.

Yeni tekaüt kanunu
na göre maaş tahsi
si 11.

Verilen arzuhalde : Silvan jandarma bölüğün
de iken 1339 senesinde iradei milliyeye iktiran et

meksizin vekâletin idarî tasdikile tekaüt edildiğini 
ve tekrar vekâletin kararile tavzif edilerek yedi 
sene Kırşehirde jandarma bölük kumandanlığı 
yaptıktan sonra kıdemli yüzbaşılığa terfi ettiği 
halde eski kanuna göre tekaüt edilerek maaş tah
sis edilmiş olduğundan emsali olan 30 kadar za- 
bitan arkadaşları hakkmdaki 24 - IV - 1933 tarih
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Encümen kaçarı ve ne sebebden verildiği

-

ve 2383 numaralı Resmi gazetedeki Meclisi Âli 
kararından kendisinin istifade ettirilerek yeni ka
nuna göre maaş tahsis edilmesini istemektedir. 

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin sicilline nazaran tasfiye suretile 

1325 tarihli tekaüt kanunu hükmüne tevfikan 1 
eylül 1339 tarihinde tekaüde sevk edildiği ve bu 
kanuna göre maaş tahsis edildiği ve bilâhare 
müracaati üzerine 5 ikinci kânun 1340 tarihinde 
mütekaiden hizmete alınarak 26 - VTI - 1930 ta
rihinde tekaüd irca edildiği ve 1683 sayılı Te
kaüt kanununa göre de tekaüt maaşına hizmeti 
âhire zammı yapıldığı ve bu hususta Devlet şû
rasına açtığı dava sonunda : iddiasının varit ol
madığı ve vekâletçe yapılan muamelenin kanuna 
uygun olduğuna dair birinci deavi dairesince 15 - 
III - 1932 tarih ve 30/3220 sayı ile karar veril
diği ve gösterdiği emsal ve bahsettiği Meclis ka
rarının bu yüzbaşının durumuna uygun olma
dığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : 803 sayılı Meclisi âli kararı ge
reğince müstedi hakkında Devlet şûrasmca müt- 
tehaz kararın tetkikine imkân olmadığı gibi baş
kaları hakkında evvelce verilen kararın kendisine 
teşmiline de imkân bulunamadığından dileğinin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2685 6 - IV - 1941

3290
3461

H. Bilgin ve ar. 
Yenidoğan köyü na- 
.mına.
Polatlı.

İskân olundukları 
köyde verilen mera 
ve eve vaki olan mü
dahalenin meni II.

İskân olundukları köyde kendilerine Hazine 
emvalinden beş yüz dönüm mera beş bin dönüm 
tarla verilmiş ve evlerini yaptırıp arazilerini 
imar etmiş bulundukları bir sırada bu arazilere 
müstehaklar çıktığından bunların ya müdaha

lelerinin menini veya arazinin istimlâk ile nam
larına yeniden teffizini isteyen müstedinin ar
zuhaline karşı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letinden verilen cevapta :

Hukukî vaziyetin tamamen tesbit edilmiş ol
duğu ve tevzi ve temlik muamelesinin de bit
mek üzere olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Merciinden icap eden tedbirler alınmış oldu-
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2205
İİ314

1

1

ğuna ve Encümence yapılacak bir muamele bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2686 6 - IY -1941

Abdullahoğlu Çoşr 
kun Salihli kazası 

Caferbey köyünde.

Sefaletten kurtarıl
ması.

Müstedi arzuhalinde: Karsın Poshofun Mac- 
vit köyünde otururken isnat yüzünden tehcire' 
tâbi tutulduğundan ve 21 nüfus aile efradile bir 
odada oturduğundan ve aile efradının hasta ol
duklarından bahsile sefaletten kurtarılmasını is
temektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Müstedinin 
iddiaları asılsız olduğu bildirilmektedif.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2687 6 - IV -1941

2318
2 4 3 i

Orhan Uygun.
M. T. A. Jeofizik o- 
peratörü.
Ankara.

Yedek subay hakkı
nın tanınması.

Sanat okulu mezunu olduğundan yedek su
bay hakkının tanınması lüzumundan bahsile 
müracaatta bulunan müstedinin arzuhaline 
Millî Müdafaa vekâletinden verilen cevapta: 

1076 sayılı kanuna göre lise ve lise mua
dili mekteplerden mezun olanların yedek su
bay olabilecekleri ve 178 numaralı tefsir bunu 
müeyyit bulunduğu için müstedinin dileğinin 
isafına imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2688 6 - IV -1941

2191
2300

2372
"2487

Celâl öııalan.
Eski Osmancık Or
man kâtibi.
İskilip.

Memuriyetine tayini. Verilen arzuhalde : Hakkında vaki olan bir 
isnat üzerine işten el çektirilerek tahtı muha
kemeye alınmış ise de neticede meni muhake
mesine karar verilmiş olduğundan memuriye
tine tayinini istemektedir.

Ziraat vekâletinden verilen cevapta : Mu
maileyhin işten el çektirildiği tarihten 1940 se
nesi ikinci teşrin sonuna kadar kendisine açık 
maaşı verilmiş ve bu günde Koyulhisar Devlet 
orman işletmesi revir emrinde istihdam edil*
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mek üzere on beş lira maaşlı Koyulhisar sınıf 
iki orman kâtipliğine tayin kılınmış olduğu bil
dirilmiştir.

îş düşünüldü: Dileği yerine getirilmekle ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2689 6 - IV -1941

1316
1377

Ahmet Gürer.
Millî emlâk başkâti
bi.
Bursa.

Vekâlet emri maaşı
nın verilmesi.

İstanbul tahakkuk müdürlüğü mümeyyizle
rinden iken vekâlet emrine alındığından ve tayin 
kılındığı arazi tahrir komisyonu hizmetinin hi
tama ermesi sebebile üç sene verilmesi iktiza 
eden vekâlet emri maaşının verilmesi icap eder
ken bir kanunun henüz Meclisçe tefsiri yapılma
dığından dileğinin isafına merciinden gidilme
diğinden bahsile bakiye maaşlarının tesviyesini 
isteyen müstedinin dileği kazaî mercilerce halle
dilecek mevaddan olmakla Encümence bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

' 2690 6 - IV -1941

2463
2585'

Köyceğiz kazasının 
Akçataş köyü ile di
ğer beş köyün muh
tarları.
Köyceğiz.

Yer verilmesi. Müstediler arzuhallerinde: Köyceğizin Dalaman 
çiftliği arazisinde ötedenberi zeriyatta bulunarak 
icar bedellerini her sene sahiplerine vermekteler- 
ken mezkûr çiftliğin Ziraat işletme kurumuna 
devredilmesi üzerine tarlasız kaldıklarından bah
sile dağınık olan köylerinden toplu üç dört köy 
vucüde getirilerek bedeli mukassatan ödenmek 
üzere mezkûr çiftlik arazisinden nUfüs başına 
birer miktar yer verilmesini istemektedirler.

Ziraat vekâletinden gönderilen cevapta :
Mezkûr çiftlikte makine ziraati esası olmasına 

binaen köylüler tarafından parçalar haline ifrağ 
edilmiş bulunan arazinin toplanarak makine zeri- 
yatma elverişli bir hale konulmasında teknik ve 
idarî zaruret mevcut olmasile bu mesaî sahasma 
isabet eden ve köylüye kiraya verilmiş olan tar
lalar Çiftlik işletme idaresince almarak buna 
mukabil kendilerine arzu ettikleri mahallerde 
ve ihtiyaçları miktarında arazi kiralanmakta bu
lunduğu ve idarece ovanm garp kısmına dört 
sene sonra geçileceğine binaen buralardaki köylü
lerin eskisi gibi i§ ve güçlerine devamlarına mü-
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Nihabet Nihabetyan. 
İstanbul tevkifhane
sinin 18 nci koğuşun
da mahkûm.
İstanbul.

Yolsuz olarak aley
hine başka bir kara
rın ısdar olunduğun
dan şikâyet.
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manaat edilmediği ve Kapu kargın köylüleri de 
ekseriyetle mülk sahibi olup çiftliğin arazisine ih
tiyaçları bulunmadığı ve Çiftlik idaresinin köy
lüleri mağdur ve mutazarrır edecek surette hare
ket etmeyip bilâkis orada sakin ve ziraatle meş
gul halkın daha ziyade faydalanmalarına çalış
makta ve bu baptaki mukarrerattan Muğla vi- 

vilâyetini de haberdar etmekte bulunduğu bildiril
mektedir.

Iş düşünüldü :
Vekâletçe kanuna muhalif bir muamele ya

pılmadığından dilek üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2691 6 - IV -1941

Müstedinin arzuhali :
Hukuk mahkemesince lehine karar sadır oldu

ğundan ve bu karar Mahkemei temyizce de 
tasdik edildiği halde ceza mahkemesince yolsuz 
olarak aleyhine başka bir kararın ısdar edilmiş 
olduğundan şikâyeti havidir.

Adliye vekâletinden gelen cevapta :
Merkumun 11 - XI- 1937 tarihinde Memet 

Tütüncü namında bir şahsın îzzet adındaki bir 
adamdan alacağı bulunan 240 lira için haczi ih
tiyatî kararı almak üzere Beyoğlu sulh hukuk 
mahkemesine müracaat ettiği sırada mahkeme 
koridorunda bulunan, Boğusoğlu Avramm (seni 
iyi bir avukata götüreyim) diyerek Memedi mey
hanecilikle iştigal eden Nihabetyanm meyhane
sine götürdüğü ve davacı Memetle Nihabetya- 
nın bu davayı takip için ücreti vekâlet olarak 
20 lirası peşin ve 20 lirası da bilâhare verilmek 
üzere 40 liraya mutabık kaldıkları ve Nihabet- 
yanm 20 lirayı peşin aldıktan sonra Memedin 
vekâletname tanzimi için notere gidilmesi hak- 
kmdaki teklifi üzerine (ben avukatım, beş li
rayı boş yere vermekte mana yoktur, sen fakir 
bir adamsın, senedin arkasına yazarız, sen de 
imza edersin, bu da vekâletname hükmündedir) 
demek suretile asıl maksadını tahakkuk et
tirmek için Memedi notere götürmekten vazge
çerek davacının elindeki 240 liralık senedinin 
arkasına vekâletname yazıyorum diye (işbu se-
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Haşan Kabadayı. 
Akbaş mahallesi 

Bayar sokak No. 1/3 
Ankara.

Memuriyete tayini.

netle îzzet özyurt zimmetinde alçağım olan 240 
lirayı bu kere Nihabet Nihabetyana devir ve 
temlik ettim) yolunda yazarak Memede vekâ
letname tanzim etmiş gibi parmak bastırdığı 
ve bilâhare bu senedi icraya vaz ve parayı tah
sil ile Memedin hulûs ve saffetinden bilistifade 
dolandırıcılık suçunu işlediği mertebei sübuta 
vardığı ve her ne kadar müşteki tarafından 
sahte olarak tesis etmiş olduğu temlik mua
melesine istinaden hukuk mahkemesine vaki 
müracatı üzerine lehine bir hüküm istihsal edil
miş ise de hukuk mahkemesinden lehine veril
miş olan bu hüküm dolandırıcılık suçundan do
layı hakkında yapılacak kanunî takibata bir 
mâni teşkil etmiyeceği ve bundan başka mer
kum Nihabetyanın Osman ve Fatma namların
da iki şahsın alacaklarını yüzde yirmi ücretle 
takip ve tahsil edeceğini söyliyerek vekâletna
me tanzimi için notere gidip evvelce haricen tan
zim ettiği temliknamenin imzasını tasdik ettir
diği ve bu suretle vekâletname yerine tanzim 
kılınmış temliknameyi davacıların, vaziyeti id
râk edememelerinden ve bilhassa bunlardan Fat- 
manın Türkçeye vakıf olmamasından istifade ile 
kendi arkadaşlarını şahit göstererek bu davacı
ların dahi hulûs ve saffetlerinden bilistifade 
mukabilinde hiçbir şey vermeksizin alacğı temlik 
etmek suretile dolandırdığı mahkemece sabit 
görülmesile suçlunun her iki suçundan dolayı# 
içtimaen verilen mahkûmiyet kararı Temyiz mah
kemesince de tasdik edilip binaenaleyh Nihabet- 
yanın bertafsil izah olunan esbaba binaen iddia
sının varit olmadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü :
Mahkemeden sadır olan ilâm mündericatına 

ve Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma binaen 
Encümence bir muamele yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2692 6 - IY -1941

Müstedinin arzuhali: İkramiye verilmek su
retile tekaütlüğünü mucip olan malûliyetinin 
bilâhare zail olduğundan bahsile eski memuriye
tine muadil bir vazifeye tayini lâzım geldiği ve
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bu bapta Devlet Şûrasından da karar istihsal 
eylediği halde memuriyete tayin edilmediğinden 
şikâyeti havidir.

Maliye vekâletinden alman cevapta :
Mumaileyhin, vaktile müracaatı tarihinde 

münasip münhal olmamasından dolayı mâliyece 
bir memuriyete tayin edilememişse de 26 - VII - 
1937 tarihinde Ankara vilâyeti hususî idare kad
rosunda 60 lira ücretli bir tahsildarlığa tayin 
olunarak 18 - II - 1938 de istifa etmiş olduğu ve 
kendisinin manii memuriyet bir hali olmamasile 
haline münasib bir memuriyet inhilâl ettiği tak
dirde tayin edileceği bildirilmiştir.

İş düşünüldü :
Memuriyet için vekâlete müracaat etmek 

üzere Encümence halen bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2693 6-  IV -1941

4211
4438

#

Kahraman ve ar. 
Yaylacı k köyü. 
Bursa. .

Arazi verilmesi. Poshof kazasının Tiğvan nahiyesinden olup 
Bursaya geldiklerinden ve tütüncülük ve bağcı
lık yapmak üzere emvali metrukeden arazi ve
rilmesi lüzumundan bahseden müstedilere Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekâletinden verilen 
cevapta :

Bir müddet Samsunda ikamet eden ve bilâ
hare Bursamn Yaylacık köyüne gelen müstedi
lerin istedikleri arazi mevcut olmadığı ve ken
dileri halen başka mahallere gitmiş oldukları 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2694 6 - IV -1941

1324
1385

0. Naim Yurdsev.
Osmanoğlu.
Cezaevinde.
Milâs.

Hapisten çıkarılma
sı.

Eski müddeiumumi Fahri şehire gelen şar
kıcı kızlardan Güzide isminde birini, evinde ya
şattığından bu hareketin memurluk şerefile 
gayrikabili telif olduğunu Arzuhalci Fuade söy
lemesi üzerine müddeiumumi ve kâtip Nurinin 
ve hâkimlerin kendisine garaz olduklarını, yaz
dığı istidaları kabul etmediklerini, kaleme gir-
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A r z u h a l  h u l â s a s ı ! Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3329 | Hatunoğlu Süleyman. 
1390 , tshak.

tsmetpaşa Uzun yol- 
I başı Çerkeş] t llamdi 
I apartmanında müte

kait önyüzbaşı.
! Ankara.

2207 [ Bedir Akbaş Kaya- 
2316 r oğlu.

I Işıklar köyü.
I Akhisar - Manisa.

Hakkının verilmesi.

(îarbe nakledildiğin
den şikâyet.

meğe müsaade etmediklerini, müddeiumumi 
odasına çağırıp bir çok hakaret ettikten son
ra, seni cürmümeşhut yapacağım, diye kendi 
kalemile uydurduğu bir çok şeyler yazarak 
hakkında tevkif müzekkeresi kestirdiği ve Muğ
la Asliye ceza mahkemesine sevkettirdiği, fa
kat mahkeme sonunda masum olduğu tebey- 
yün ettiği, bu hâdiseden iki sene sonra müek- 
killerinden Menşure isminde bir muallimin 500 
lira alacak davasında çalışırken kendisinin do- 
londırıcılık suçu ile mahkûm ettirildiği, hal
buki alacağını borçludan tahsil edip müekkili- 
ne gönderdiğine dair elinde vesika ve makbuz
lar bulunduğunu, buna rağmen yine mahkûm 
edildiğini anlatarak masum olduğunu, şefkat 
ve adalet beklediğini ve derhal hapisten çıka
rılmasını istemektedir.

Müddeiumuminin ve diğer adliye memurları
nın garazlarile hakkında verilen mahkûmiyet ka- 
rarile yatmakta olduğu ceza evinden çıkarılması
nı isteyen müstedinin arzuhali tetkik edildi: 
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı dairesinde 
Encümence bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar Nö. Karar tarihi

2695 6 -IV  - 1941

Malûliyeti sebebile maaş tahsisi lıakkmdaki 
davasının reddine Askerî Temyiz mahkemesince 
karar verilmiş olmakla evrakın tetkiki ve hakkı
nın verilmesini isteyen müstedinin arzuhali üze
rine Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2696 6 - I V -1941

Bir iftira ve isnat yüzünden garbe nakledil
diğinden ve safalete maruz bırakıldığından şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâ
letinden verilen cevapta : Tehcirden muğber ola
rak vaki olan şikâyetinin yerinde olmadığı bildi
rilmektedir.

tş düşünüldü ; Encümçnce b i r  muajnere ya-
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*g jO rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği 
< oturdukları yer _

pılanııyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2487
2609

2697 6 - IV -1941

Ömer Ulu. : Sanayii harbiye za- I Sanayi lisesinde ve Askerî fabrikalarda ııa-
34 ncü topçu alayı j  bitliği hakkının veril-1 zari ve amelî tahsil gördüğünden bahsile sanayii 
saraç ustası. m esi. I harbiye zabitliği hakkının verilmesini isteyen müs-
Askerî posta No. 398 tedinin arzuhali Millî Müdafaa vekâletinden ve-
Edime. ! ! rilen cevapta : Müstedinin dileğinin isafına kanu-

j nen imkân olmadığı bildirilmektedir, 
j Iş düşünüldü :  Askerlerin zatlarına ait mesail 
| için 3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî temyiz 
j mahkemelerine müracaatları iktiza etmekle En- 
! cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2698 6 - IV -1941

1987
2085

2523
2647

ilanıza Polat. Müsadere edilen hay-
Yusufeli kazasının ; vanları H.
Şarşat köyü muhta
rı.
Yusufeli.

Yahya Yaman. 
Beşinci işletme depo
sunda ateşçi sicil 
No. İ 1393 
Malatya.

Sicil dosyasının tet- 
kikilo hakkının ve
rilmesi.

Müstedi arzuhalinde : Kazalarının 56 parça 
köyünün coğrafî vaziyetleri itibarile baştan ba
şa taşlık bulunduğunu ve hayvanlarının meraları 
bulunmadığı ormanlarda otlayan hayvanlarının 
ise müsadere edildiğinden bahsile müsaderenin 
menini talep etmektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında : Bu hayvanatın 
ruhsatiyesiz olarak ormanlarda otlamakta olduğu 
görülmüş olmakla müsadere edildiğini ve mah
kemeye verildiklerini ve halen mahkemenin cere
yan etmekte olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Mahkemeye verilmiş olan hâ
dise hakkında Encümence bir karar itasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2699 6 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Devlet demiryolların- 
daki sicillinin celp ve tetkikile kanunî hakkının 
verilmesini istemektedir.

Münakalât \ ekâletinin cevabında :
Defeatla vekâlete müracaat eden müstediye ve

rileli cevapları tebellüğden imtina ettiğinden ve
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hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1733 \ Mustafa Sütçü. 
Î8Î6-; Ahmedoğlu.

! Kavak köyü. 
Maden

2556
2685

Memed Fahri özbay. 
Camiikebir mahalle
sinde eski Kırşehir 
jandarma bölük ko
mutanı.
Siverek.

âmirlerine serkeşlik ettiğinden dolayı 7 - IX -1940 
da işten ufaklaştırılmış ve yapılan tahkikat neti
cesi üç yevmiyesi kesilmiş ise de 17 - XI - 1940 da 
da onuncu işletmede terfian pombacılığa tayin 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Terfian başka bir vazifeye ta
yin kılınan müstedinin kanunen başka bir hakka 
sahip olduğunda musir ise alâhiyetü idari kaza 
merciine müracaat edebileceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2700 6 - IV -1941

live vekâletine va-; 
müracaatına ce- | 

) olmadığı If

Müstedi arzuhalinde : Maden Sulh mahke
mesinde aleyhine açılan meni müdahale dava
sında hâkimden şikâyet etmekte ve mahkemeye 
ibraz olunan tapu senedinin sahte bulunduğun
dan şikâyet ederek aleyhine verilen karar üze
rine Adliye vekâletine şikâyet ettiği halde bu 
güne kadar cevap alamadığından haksızlığın 
tamirini talep etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
bu husus hakkında evvelce vekâlete de müra
caat ettiğinin ve yapılan tetkikat sonunda 
Mustafa Sütçü hakkında verilen hükmün temyi- 
zeıı tasdik edilmiş olmasına binaen vekâletçe 
yapılacak bir muamele bulunmadığının kendi
sine 21 - I V - 1940 tarihinde bildirildiğini yaz
maktadır.

İş düşünüldü: Yüksek Meclisin ' 311 sayılı 
kararma binaen mahkemelerden sadır olan me- 
sail hakkında Encümence bir karar ittihazına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2701 6 - IV -1941

llaksız olarak eski 
tekaüt kanununa gö
re tekaüt edildiği 
H.

Haksız olarak eski Tekaüt kanunu hükümle
rine göre tekaüde sevkedilmiş olduğundan şikâ
yet eden müstedinin arzuhali üzerine Dahiliye 
vekâletinden verilen cevapta: Kanun hükümleri 
dairesinde muameleye tâbi tutulan müstedinin 
bu hususta ikame eylediği davanın Devlet Şûra- 
sınca reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.
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2206
2315

Ferhad Semet 
veroğlu. 
Çapaklı köyü. 
Salihli.

Ser- Garbe nakledildiğin
den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İş düşünüldü: Devlet Şûrasınca davası red
dedilmiş olan müstedinin dilekçesi üzerine Yük
sek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan bir1 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2702 6 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Karsın Poshof, Aha- 
şan köyünden olduğundan ve isnatla garbe nak
lolunduğundan ve 9 nüfus ailesine yiyecek ve 
oturacak bir yer verilmediğinden bahsile perişan 
haline nihayet verilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
iddiasının asılsız olduğu anlaşılmakla yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2703 6 - IV -1941

2136
2244

Koç ve ar. 
kövü mulı-

Memed 
Gidiver 
tarı.
Niksar - Lâdik.

Zelzeleden harap o- 
lan köylerinin yine 
eski mahallinde yap
tırılması.

Müstedi arzuhalinde : Zelzeleden harap olan 
köylerinin yine eski mahallinde yapılmasını iste
mektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : Valilikten gelen cevaba atfen köyün yine 
eski yerine inşa edilmekte olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2704 6 - IV -1941

1334
1395

O. Lütfi Zaim.
Sabık müddeiumumi. 
Eskişehir.

Tasfiye kararının 
kaldırılması.

Mevcut paralarım memleket uğrunda feda 
ettiğinden ve çok çocuklu bulunduğundan bah
sile tahsisatı mestureden para verilmesini ve hak- 
kındaki tasfiye kararının kaldırılmasını isteyen 
müstedinin arzuhali üzerine Encümence yapıla
cak bir muamele ifasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2705 6 - IV -1941
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oturdukları yer

1302! Salih Akşahin. I Emlâki milliyeden 
1362 I Karşıyaka alaybey j taksitle satın aldığı 

Günaydın sokak No. ı eve dair.I _5 |
i İzmir.

Emlâki milliyeden taksitle satın aldığı eviıı 
1938 yılı taksitini ödemeye muvaffak olamadığın
dan tekaüt maaşını haczettirmiş olmasına rağ
men yine evinin müzayedeye çıkarılmış olmasın
dan ve 2000 küsur liraya aldığı evine 800 lira

j kıymet takdir edilerek Hâzinece müzayededen 
j tefevvüz edildiğinden ve bakiye kalan borcu 

için ayrıca tekaüt maaşının haczedilmiş olma- 
I sıııdan şikâyetle kesilen paranın azalmasını is-

j gibi dilek ve iddiaların kazaî mercilerde tet- 
j  kiki zarurî olmakla Encümence bir muamele ifa- 
! sına imkân görülmemiş olduğuna karar verildi.

madiği gibi devriye de görülmediğinden, Ana
dolu hisarına bağlı telefon hattının kaldırıldı-

| ğundan şikâyet edilmektedir, 
j  Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuş ve 
I İstanbul vilâyetinin işarına atfen alman cevap- 
i  ta : mezkûr semtin esas caddelerini tenvir ve 
I zabıta vazifesinin de polis ve bekçiler marifetile 
ı temin olunmakta ve belediye hekimliği ile na- 
j hiyeye bir telefon konulmasının da tetkik edil- 
| m ekte olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
I İstanbul belediyesince mezkûr semte ait be- 
i  lediye hizmetlerinin ifa edilmekte olduğu anla

şıldığından Encümence yapılacak bir muamele 
| olmadığına karar verildi.

teyen müstedinin arzuhali tetkik edilmiş ve bu

Karar No. Karar tarihi

2706 6 - IV -1941

1379 Sabri Eroğlu.
1441 | Yeni mahallede Ba-

Telefon hattı ve ten- • Anadoluhisarınm yeni mahalle evlerine 
virat resmi H. i elektrik cereyanı verilmediğinden sokakların

rutçular caddesi No.
I 22

: hakkile tenvir edilmemesine karşı belediyece
j  tenvirat resmi istenildiğinden, halkın nıahlût
I çubuklu suyu içmekte olduğundan 800 dağınık
! evden ibaret yeni mahallede polis karakolu ol-

; îsanbul - Anadolu- 
i hisarı.

ğından mevcut mezarlığın pis ve çalılık oldu-

Karar No. Karar tarihi

2707 6 - IV -1941
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Arzuhal verenle-1 
® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği 

oturdukları yer \  I   . ■ i--
J02 j  Mahıınul ve ar. Borçlarının 1939 yı- j Verilen arzuhalde :

T o l T i  Boğazlıyan kazası- i  Undan itibaren tak- i Şark mültecilerinden olup Yozgat vilâyetine 
i um Uzunlu köyün- i site tâbi tutularak | tâbi Boğazlıyaıi kazasının muhtelif köylerinde 

den şark mültecileri, yirmi senede öden- i iskân edildiklerinden ve 1341 yılında iskânı adi 
| Boğazlıyaıi. i nesine müsaade edil- j suretile miktarı kâfi toprak verildiği halde tapu
I . ! inesi II. | muamelesini yaptıramadıklarından ve ikinci mü-

j racaatları üzerine de 1937 yılında kendilerini 
i yerli halk gibi borçlandırarak evvelce verilen 

| j toprakların bedelini noter senedine bağlayıp
! şimdiye kadar hiç bir taksit istenilmemiş iken 
| 1939 yılının şubatında toplanan beş senelik tak- 
; sitleriıı verilmesine mecbur tutulduklarından ve 
j şayet verilmezse toprakların ellerinden alııı- 
! inakla beraber on dört senelik kira bedelinin 
! haczeıı tahsili yoluna gidileceğinin kendilerine 
t Inldirildiğnden bahsile bu tarzı muamele peri- 
1 şan olmalarına sebebiyet vereceğinden hakları- 
! ııın korunmasını, hiç olmazsa borçlarının 1939 
| yılından itibaren taksite tâbi tutularak yirmi 
i  senede ödenmesine ve tapu muamelesinin yapıl

masına müsaade olunmasını istemektedir.
Maliye vekâletinden alınan cevapta : 
Müstedilere 1341 senesinde Boğazlıyaıi kaza

sının Uzunköy köyünde bir miktar arazi veril
mişken bunların iskânlarını tamamlamak mak- 

|! sadile evvelce verilen araziye ilâveten 1934 yı-
|i ! lıııda da yeniden toprak verildiği ve 1341 sene-

| sindeki toprak tevziatı (2510) sayılı kanunun 
39 ncu maddesinin (bu kanundan önce iskân 

S edilmiş olan muhacir ve mültecilerle nakledi- 
! lenlere ve göçebelere borç ile iskân haddi içinde 
! verilmiş olan topraklar ve yapıların bedeli iskân 
| edildikleri tarihten sonra 8 nci yılın eylülünde 
| başlamak üzere yirmi yılda 40 müsavi taksitle 
I tahsil olunacağından) bâhis son fıkrası hükmü- 
i ne göre yapıldığından tevzi tarihinden itibaren 
| sekiz senelik tecil müddeti 1933 senesi nihaye- 

tinde hitam bulan bu kısım toprakların borç 
taksitlerini 1934 senesinden itibaren tahsiline 

j başlanması ve 1934 senesinde bilâhara verilen 
topraklar ise 2510 numaralı kanuna değil 7.16 
sayılı kanuna göre verilmiş olduğundan işbu 

I araziye ait borç taksitlerinin de mezkûr sene
den itibaren tahsiline başlanması lâzım geleceği 

i ve bu sebeplerle müstedilere her iki suretle veri-
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2254

2481
2603

2791 i, 
2930 i
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rin adı, sanı ve 
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E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  ı ı e  s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

len arazinin 1934 senesi eylülünden başlamak 
ve 20 senede tahsil olunmak üzere borç senetle
rinin tanzim edildiği ve bu vaziyete göre hakla
rında tatbik edilen muamelede kanuna aykırı 
bir cihet olmadığından borç taksitlerinin tahsili 
için 1939 senesinin mebde itibar edilmesine im
kân görülmediği bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Tatbik edilen muameleye 
kani olunmadığı cihetle bir dava mevzuurıdan 
ibaret kalacak olan dilek hakkında Encümence 
bir muamele ifasına mahal olmadığına kara.1 ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2708 6 - IV -1941

Muhittin Kamçı. 
lfv. Ana. Mmtaka 
•D]), erlerinden. 
Ankara.

Talebinin isaf edil
mediğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Bursa Askerî lisesinde 
bir derste muvaffak olamamasından dolayı alaya 
çıkarılması üzerine 2505 numaralı kanunun 10 ncu 
maddesine tevfikan cezasının affile muvazzaflık 
hizmetinin ikmalinden sonra terhisine dair vaki 
olan talebi isaf edilmediğinden şikâyet etmektedir. 

Millî Müdafaa vekâleti cevabında : 
Mumaileyhin şeraiti lâzimeyi haiz olmaksızın 

gedikliliğe talip olmasile mezkûr kanunun o mad
desinden istifadesine imkân olmadığı ve ayni du
rumda bulunan Feritoğlu Birgi namında birinin 
buyolda Şûrayı devlete açmış olduğu davanın red
dedilmiş bulunduğu bildirilmiştir, 

îş düşünüldü :
Îdarî bir dava mevzuunu teşkil eden dilek 

hakkında Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2709 6 - IV -1941

Süleyman Sırrı Ba- 
laııtekin.

Atıfbey mahallesinde 
telsizler cephesinde 
kasap Şakiı- Yatııa- 
ner elile.
Ankara

Vazifesine iade edil
mesi.

Çankırı vilâyetinde 15 sene evvel müvezzilik 
yaptığından ve her ne kadar istifa ile ayrılmış ise 
de tekrar vazifesine iadesi hakkmdaki dileğine 
menfi cevap verildiğinden ve kanunî esbaba müs
tenit olmıyarak Devlet şûrasınca davasının red
dedilmiş olduğundan şikâyet eden müstedinin ar
zuhali üzerine iş düşünüldü ;
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Muhtar 
şeriki. 
Baha Er 
İhracat 
Antalya

Ataman ve j Kanunî hakkının ko- 
! runması.

inan.
tüccarı.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2710 6 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Geçmiş senelere ait olarak 
Mâliyece haklarında tahakkuk ettirilen muamele 
vergisine karşı vaki itirazları üzerine gerek tetkiki 
itiraz gerekse kazanç vergisi temyiz komisyonun
ca matrah verginin terkinine 3 - X -1938 tarihin
de karar verildiği halde Maliye memurlarınca iş
bu kararların nazarı itibare alınmadığından şikâ
yet ve kanunî haklarının korunması istenmek
tedir.

Maliye vekâletinden alınan cevapta :
İhracat taciri Muhtar Ataman ve şeriki na

mına tahakkuk ettirilen muamele vergisinin terki
nine dair Temyiz komisyonunca verilen karar üze
rine Devlet şûrasına açılan idarî davanın-henüz 
neticelenmediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Kanunî merciinde tetkikatı ya
pıldığına göre Encümence bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

1622
1699

M. Güç 
Çevrim 
ihtiyar 
sın dan. 
Çorlu.

lü ve ar. 
Kaya köyü 

heyeti aza-

Karar No. Karar tarihi

Tapulu arazilerinin 
hudutlarında bulu
nan nebat ve ağaç
lardan istifadelerine 
mani olunduğundan 
şikâyet.

2711 6 - IV -1941

Tapulu arazilerinin hududlarında bulunan ve 
böğürtlen ve çalı çırpı nevinden olan nebat ve 
ağaçlardan istifadelerine mümanaat eden orman 
idaresinden şikâyet edt-n müstedi köyün istidası 
üzerine Ziraat vekâletinden verilen cevapta : 

Bahsedilen ağaçların orman mefhumuna da
hil ve ekserisinin tasarruf senetlerinin haricin
deki yerlerden kesildiği ve bir kısmının da Hâzi
neye intikal etmiş çiftliklerin dahilinde bulundu
ğu anlaşıldığından Devlet ormanı muamelesine 
tâbi tutuldukları ve müstedilerin tasarruf iddia
larının ellerindeki vesikalara göre tetkika alın
makta olduğu bildirilmektedir, 

tş düşünüldü :
Tasarruf haklarının ihlâl edilmediğini derine-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

yan eden vekâletin muamelelerine kanaat edil
mediği surette kazaî mercilere müracaat edilmesi 
icap etmekle Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2712 6 - IV -1941

Arzuhal En. Rs. 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâ. 
Samsun 
M. Ula§

Aydın Balıkesir Bolu
A. Menderes F. Sözener L. Gören

Çorum 
N. Kayaalp

Gümüşane 
Ş. Erdoğan

Niğde 
N. Ereni

Bize 
Raif Dinç

Samsun 
Naşit Fırat

Siird 
R. Ş. Dağ

Sinob 
C. Aliş

Tokad 
M. Develi

Kars 
E. î .  Benice

T. B. M. M. Matbaan
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1347 Ahmet Balmumcu. Terfihinin temini.
1408 Eski mülkiye teka

ütlerinden.

Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

1270
1330

Abdullah.
Eski emekli memur
lar namına emekli. 
Bitlis.

1273 Ali Remzi Karakuş.
1333

Eski tekaütlerden bulunmakla mağduriyet
lerine bir nihayet verilmesini isteyen müstedinin 
arzuhali okundu.

Neşrolunan 3835 sayılı kanunla müstedinin 
maaşına zammedilmiş olacağından Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2713 9 - IV -1941

Terfihinin temini. Eski mütekaitlerden olduğundan biran evvel 
terfihlerini isteyen müstedinin arzuhali okundu.

Bu hususta 3835 sayılı kanun neşredilmiş ol
makla yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2714 9 - IV -1941

Ayazma mahallesi şikâyet 
Velioğlu sokak No.
24.
Üsküdar - İstanbul.

Açığa çıkarıldığından Gümrük komutanı tarafından yapılan bir tef
tişten sonra açığa çıkarılmış ve bu haksızlığın 
telâfisi için Devlet şûrasına müracaatta bulun
muş ise de dileğinin reddine karar verilmiş oldu
ğundan bahsile hakkının verilmesini isteyen 
müstedinin arzuhali okundu.

Salâhiyetli kaza merciinde dileği tetkik ye 
karara bağlanan müstedi hakkında Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2715 9 - IV -1941
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~â Arzuhal verenle- j 
| © i rin adı, sanı ve ! Arzuhal hulâsası

oturdukları yer
1330
1391

1525
1593

2-497
2619

3078
3238

Hakkı Teoman, 
tîüllük mahallesinde 
No. 48 evde eski po
lis memuru.
Kayseri.

2056 I Memet Edip Con. 
2157 Cerrahpaşa Kargı so

kak No. 10/2. 
İstanbul.

İkramiyesinin tamam 
verilmdeiğiııden şikâ
yet.

Tekaütlük maaşının 
mebdei tahsisinin 
yanlışlığından şikâ
yet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tahdidi sinne tâbi tutularak tekaüde sevke- 
dilmiş ise de daha altı sene kadar çalışmağa muk
tedir olduğundan ve ikramiyesinin tamam ve
rilmediğinden ve su çukuruna düşerek sağ eli
nin muattal kaldığından ve Devlet şûrasına mü
racaat eylediğinden bahsile Tekaüt kanununun 
23 ncü maddesinin hakkında tatbikma yardim 
edilmesini isteyen müstedinin arzuhali okundu: 

Salâhiyetli Devlet şûrasına müracaat edilmiş 
olduğuna göre Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2716 9 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde:
27 - IX -1935 tarihli istidasının tekaütlük ma

aşına mebde ittihaz olunması lâzımgelirken 
1 - IX -1938 tarihinden itibar olunmasının mağ
duriyetine sebep olduğundan şikâyet etmekte ve 
tashihini talep etmektedir.

Nafia vekâletinin cevabında:
Müstedinin tekaüt maaşı mebdeinin tashihi 

talebini havi itirazı üzerine keyfiyet M. M. Vekâ
letinden sorulduğunu ve alınan cevapta mumai
leyhin 15 - X -1935 tarihli arzuhalinde teka
ütlük talebine dair bir kaydı bulunmadığını ve 
buna müsteniden tekaütlüğünün 1 - IX -1938 
tarihinden itibaren Yüksek tasdika iktiran etmiş 
olduğu bildirildiğinden itirazı 2514 sayılı Diva
nı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi muci
bince teşekkül eden umumî heyetin 25 - IV -1940 
tarihli içtimaında tetkik edilerek maaş mebdei
nin tadiline mahal olmadığına karar verilmiş ve 
keyfiyetin mumaileyhe de tebliğ edilmiş olduğu 
dosyasının tetkikinden anlaşılmış olduğu görül
müş bulunduğunu bildirmektedir.

îş  düşünüldü:
Encümence bir muamele ifasına imkân olma

dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2717 9 - IV -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1359
İ42Ö

M. Besim Asıltürk. 
Pamuk deneme, ıs
lah ve üretme çiftli
ği ayniyat memuru. 
Malatya.

9 senelik öğretmen
lik hizmetinin teka
ütlük müddetinde 
sayılması.

9 sene hususî muhasebe emrinde geçen hizme
tinin halen Ziraat memuru olarak umumî mu
vazenede geçmekte olan hizmet müddetine ilâ
vesini istemekte olan müstedinin arzuhali okundu: 

3937 sayılı kanun ile dilek yerine getirilmek
le Encümence yapılacak muamele olmodığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2718 9 - I V -1941

1268
1328

1584
1658

Satı Gencol.
Çalatlı köyünde Ebil- 
oğullarından ölü Ebil 
eşi.
Yozgad.

Vazife başında ölen 
eşinden tazminat ve
rilmesi.

Vilâyet Hükümet binasının inşaatında gece bek
çiliği yapan kocasının kalorifer dairesine düşüp 
vefat ettiğinden tazminata istihkakı olduğundan 
ve işçi sigorta teşkilâtının bir an evvel kurularak 
mağduriyetine nihayet verilmesi lüzumundan 
bahseden müstedinin arzuhali okundu :

Tazminat talebinde bulunan ve sigorta teş
kilâtının bir an evvel kurulması lüzumundan 
bahseden müstedinin arzuhali üzerine Encümen
ce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2719 9 - IV -1941

1349
1410

Haşan Hulki Üçcan. 
Nalmcıbayır 67 No. 
lu evde.
Kasımpaşa - İstanbul.

Bir vazifeye tayin 
kılınmadığından ve 
tekaüde sevkolunma- 
dığından şikâyet.

23 senelik maliye memuru iken heyeti mah- 
susaca memuriyetinden çıkarıldığından ve Af 
kanunu ile tebriyei zimmet etmiş isede bir va
zifeye tayin kılınmadığından ve 25 seneyide 
doldurmadığı için tekaüde sevkolunmadığından 
ve müracatta bulunduğu Devlet Şûrasınca : 
Bu kabîl açığa çıkarılan memurlara açıkta bu
lundukları müddetçe maaş verileceğine dair ka
nunda bir hüküm olmadığından dileğinin redde
dildiğinden bahsile mağduriyetten vikayesini 
istemektedir.

İş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı 
kararı mucibince müstedinin müracaatı üzerine 
Encümence bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2720 9 - I V -1941
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1290
1350

1323
1384

1272
1332

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

İsmail Hayri özbaş. 
Borsa salon kavası. 
Adana.

Arzuhal hulâsası

Tekaüt aylığının fev
kalâde tahsisatının 
kesildiğinden şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Memet Şahinli ve 
Ar.
Ilüseyinoğlu.
Göztepe köyünden. 
Karaman - Konya.

Memduh Şakir Alka- 
ya.
Sümerbank ağır en
düstri servisi memur
larından.
Ankara.

Şirkette geçen hiz
met müddetinin Dev
let hizmeti müddeti
ne ilâvesi.

21 sene hizmetten sonra yüzbaşı rütbesi üze
rinden 50 lira maaşla tekaüd edildiğini ,bu pa
ra altı çocuğunun tahsil ve maişetini idare etme
diği için kendisine 40 lira temin eden borsada 
salon kavaslığını kabul ettiğini fakat müesse- 
sat baremi çıkınca tekaüdiyesinin fevkalâde 
tahsisatı kesildikten sonra kendine 8 lira gibi 
cüzi bir para kaldığını beyanla böyle bir sara
hati muhtevi olmayan kanunun 24 ncü maddesi
nin tefsirde mağduriyetine nihayet verilmesi
ni isteyen müstedinin arzuhali okundu.

Kanun maddelerinin Encümence tefsirine 
imkân olmadığından dileğinin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2721 9 - IV -1941

iskân suretile ken
dilerine verilen ara
zi hakkında.

îskân suretile kendilerine verilen arazileri
ni uzun müddet tasarruf etmişken müteaddit 
müracaatlarına rağmen bir hak elde edemeyen 
Sait namındaki bir şahsın teşvikile komşularının 
açtığı dava neticesinde haksız çıktığından ve bu 
suretle mağdur bırakıldıklarından bahsile mal
ların yine ellerinde bırakılmasını istemektedir, 

îş  düşünüldü :
Mahkemeden sadır olan karar üzerine bir mu

amele ifasına imkân olmadığından Yüksek Mec
lisin 311 saydı kararına tevfikan dileğin reddi
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2722 9 - IV -1941

îskenderunde Sokoni Vakum Ovil şirketinde 
on sene muhasiplik yaptığından ve Türk ol
ması sebebile Fransızlar tarafından hudut ha
ricine atıldığından ve bilâhare Sümerbanka 
intisap etmiş ise de görülen lüzum üzerine Ha
taya memur edildiğinden ve Hatayın ana vata
na ilhakile tekrar Sümerbanka girmiş ise de 
kendisine muhassas maaşının intibak kanununa 
binaen biraz da eksildiğinden ve binaenaleyh 
bahsettiği şirkette geçen on senelik hizmetinin 
Devlet hizmetine ilâvesi r«uretile mağduriyetini 
telâfi edecek bir karar verilmesi lüzumundan
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rin adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer j ___________

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1351
1412

İbrahim Çavuşoğlu. 
Ticaret vekâleti dış 
ticaret dairesi ista
tistik servisinde. 
Ankara.

1282
İ342

Asiye Bayraktar. 
Bayazıtta Camiiali 
mahallesi Haceği so
kak No. 14 - 16. 
İstanbul.

Bulgaristanda mual
limlikle geçen beş se
nenin hizmet müd
detine ilâvesi.

İstimlâkin yolsuzlu
ğundan şikâyet.

bahseden müstedinin arzuhaline İktisat vekâ
letinden verilen cevapta :

3656 sayılı kanuna ek olan 3888 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesi mucibince Suriye ve Hatay 
Hükümeti zamanında Hatay hudutları dahilin
de maaş ve ücretle geçen hizmetlerin intibak
ta hesaba ithal edileceği tasrih edilmiş ve müs- 
tedi hakkında bu cihetten tashih muamelesinin 
yapıldığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Müstedinin Hatay dahilinde maaş ve üc

retle geçen hizmetlerinin intibakta hesap edil
diği anlaşılmakta ise de Sokoni Vakum Ovil 
şirketinde sepkeden hizmetinin hesaba ithalini 
varit kılacak bir kanun hükmü olmadığından 
Encümence bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2723 9 - IV -1941

Bulgaristandan gelip Ana vatanda memuri
yete tayin kılınmış ise de Millî hizmet gayesile 
Bulgaristanda muallimlikle geçen beş senesininde 
hizmet müddetlerine ilâvesini isteyen müstedi
nin arzuhali okundu :
Memeleket harici sepkeden müddetin hizmet 

müddetine ilâvesi lâzım geleceğine kani ise 
İdarî dava açabileceğinden arzuhal üzerine en
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2724 9 - IV -1941

Yol için istimlâk edilen ve hakiki bedeli on 
beş bin lira olan konağın istimlâkinde haksız
lık yapıldığından şikâyet eden müstedinin ar
zuhali üzerine iş düşünüldü :

İstimlâk muameleleri üzerine binrçetice mah
kemelere müracaatla istihsal olunacak karar 
dairesinde muamele yapılması zarurî olduğun
dan encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2725 9 -IV -1941
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1539
1609

İzzet Yusuf oğlu ve 
Ar.
Antakya.

Altın para üzerine 
tanzim edilen borç 
senetleri hakkında.

Hataym ilhakından evvel altın para üzerine 
tanzim edilmiş olan borç senetlerine istinaden 
yapılan icra takibatında altın rayicinin, yekdi- 
yerine mütebayin rayiç gösteren Ticaret odala
rından sorulması yalnış olduğundan bu cihetin 
Devlet bankası tarafından tesbiti lüzumundan 
bahsile müracaatta bulunan müstedilerin arzu
hallerine karşı Adliye Vekâletinden verilen ce
vapta :

Bu baptaki nizamnamaye tevfikan borsalar- 
ca neşredilen fiat cedvellerinin muhafaza ve 
borsa harici maddelerin fiatlarını da piyasadan 
takip ve tesbit ile mükellef olan Ticaret odala
rının bu vazifelerini Devlet bankasının yapaca
ğına dair mevzuatta bir kayit olmadığından 
icraca yapılan muamelede bir isabetsizlik olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : îcra dairesinden yapılan ve 
kanuna muhalif görünen her hangi bir muamele 
için kanunu dairesinde mercilere müracaat e- 
dilebileceğinden encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2726 9 - IV -1941

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Aydın Balıkesir Bolu

K. Karan H. Şarlan M. Ulaş A. Mendres Feyzi Sözener Lûtfi Gören

Çorum Gazianteb Kocaeli Niğde Samsun Siirt
N. Kayaalp M. Şahin 1. Tolon N. Erem N. Fırat B. Şevket Dağ

Tokad Kars
M. Develi Etem 1. Benice
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle- j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2508
2632"

Ali Çavuş. 
Yeni çarşıda. 
Akhisar.

Odun ve kömür teda
rikinde müşkülâta 
uğradıklarından şi
kâyet.

1800
~1888

Celâl Atalay.
Eski öğretmen. 
Saray mahallesinde. 
Silifke.

Mesken bedellerinin 
verilmesi.

2466 Abdullah Bakar. 
Orta mahallede. 
Pınarbaşı ikinci so
kak No. 49 
Aydın.

İkramiye verilmesi.

Müstediler arzuhallerinde : Odun ve kömür 
tedarikinde müşkülât çekmekte olduklarından şi
kâyet etmektedirler,

Ziraat vekâleti cevabında :
Bahse mevzu olan ihtiyaçların tamamen temin 

edilmiş olduğu işarı mahalliye atfen bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2727 11 - IY - 1941

Müstedi arzuhalinde : 1932 senesine ait mes
ken bedelinin verilmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Maarif vekâletinden alınan cevapta :
Tekaüde sevkedilmek suretile meslekten ayrı

lan öğretmenlerin bütçe darlığı sebebile verileme
miş olan alacaklarına karşılık olmak üzere 1941 
bütçesine tahsisat konulduğundan bütçenin tas- 
dikmda tediyatta bulunulacağı İçel vilâyetinin iş
arına atfen bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2728 11 - IV - 1941

Süvari alayı 46 da 12 senedenberi hizmet gör
düğünden ve vücutça yıpranması üzerine terhi
sini isteyerek 16 - VI - 1940 da terhis edildiğin
den ve 648 sayılı kanun mucibince 300 lira nakdî 
mükâfatının verilmesi hakkında kıtasına ve Millî 
Müdafaa vekâletine müracaatta bulunmuş ise de 
cevap verilmediğinden bahsile bu mükâfatın ve
rilmesini veya sair suretle terfihini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Müstedinin telle vekâlete müracaati üzerine 

durumunun kıtasından sorulduğunu ve fakat he
nüz cevap alınamadığını bununla beraber gedikli 
çavuşluğa terfii ile terhisi arasında geçen müd
det 3779 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde zik
redilen on altı sene hizmeti doldurmaması sebebi
le ve yine bu kanunun 16 ncı maddesi mucibi 648 
sayılı kanunun hükümleri kaldırılmış olduğun-
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' dan ikramiyeye müstahak olamıyacağı bildiril
mektedir.

İcabı düşünüldü :
3410 sayılı Askerî temyiz kanunu hükümleri 

mucibi askerlerin zat işlerine taallûk eden husu- 
sat hakkında Askerî temyiz mahkemesine müra
caatta muhtar olmakla Encümence karar ittiha-

I zina mahal olmadığına karar verildi.

dan ve ceza evindeki mahkûm ve mevkufları 
: kaçırttığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında tahkikatı vakı
aya nazaran :

Müştekinin Hakkâri nafia fen memuru olup 
! işrete iptilâsı neticesi vazifesini terk ile Yana 

gitmesi ve bu hareketi, teftişte bulunan valinin 
yerine mumailelyh binbaşı İhsanın vekâlet ettiği 
zamana müsadif olarak valinin avdetinde keyfi- 

i  yete ittilâ kesbetmesi üzerine müştekinin elini 
' işten çektirmesini müştekinin binbaşının tesirine 

hamlile hâsıl eylediği iğbirar üzerine şikâyette 
bulunduğu anlaşılıp hicret ve onbaşıya itaat id
dialarının gayri varit olduğu ve vakîa 13 - X II - 
1940 gecesi ceza evinin tavanını delmek suretile 
dört mahkûm ve altı mevkuf firar etmişlerse de 
bu bapta vazifedar jandarmalarla gardiyan hak
larında takibat yapılmakta olup bu işte binbaşı 
İhsanın alâkası ve sunu taksiri görülmediği bil
dirilmiştir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

evin ortada mevcut olmaması hasebile şimdiye

Karar No. Karar tarihi

2729 11 - IV - 1941

2622 Saip Bai'işkan.
2755 Nafia fen memuru. 

Hakkâri

Hakkâri jandarma 
komutanından şikâ
yet.

Müstedi arzuhalinde : Hakkâri jandarma ko
mutanı binbaşı İhsanın vatandaşları İrana hicre
te ve bir onbaşıya itaate icbar etmekte olduğun-

Karar No. Karar tarihi

2730 11 - IV - 1941

2182 | Osman Üner.
2291 I Çelebiler mahallesin-

I de.

İsparta mâliyesinden Müstedi arzuhalinde: İsparta mâliyesinden 
satın aldığı mülk H. 1927 senesinde 1 650 liraya satın aldığı

j Malatya inhisarlar 
i baş müdürlüğü taki-

kadar kendisine teslim ve tapuca da namına tes
cil edilmediğinden bahsile ihale bedelinin tahsili
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1564
1635

Arif Süet* ve ar. 
Kunduracı esnafın
dan.
Fatsa.

Hâzineden satın al
dıkları gayrimenkul- 
rin taksit borçları
H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

zımnında yapılmakta olan takibatın durdurulma
sını istemektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevapta:
Mübadil malı olup kapı, pencere, merdiven 

ve taban tahtaları olmayan ve maili inhidam bu
lunan ve muhammen kıymeti yüz liradan ibaret 
olan bir hanenin müzayedesi esnasında diğer ra
kiplerle aralarında vuku bulan arttırma netice
sinde hane 1 650 liradan müstedinin üzerinde 
kalarak namına katî ihalesi yapılmış ve birinci 
taksite mahsuben ve birriza dört kalemde 186 lira 
tediyesi suretile evi kabul ve tesellüm eylediği gi
bi bu tesellüm keyfiyeti mezkûr ev hakkında Gü

neş sigorta şirketile aralarında münakit 23-IV-1928 
tarihli sigorta mukavelenamesile de müeyyet bu
lunmuş olduğu halde mumaileyhin bu evi bu su
retle bir müddet tesahüp ettikten sonra halile 
terketmesi üzerine bakımsız kalan binanın daha 
ziyade harap olarak binnetice yıkılmış ve müste
di kanunen muayyen müddet zarfında evin fera
ğını almağa yanaşmadığı gibi taksit borçlarını da 
vermekten imtina etmesile hakkında Tahsili em
val kanununun tatbikına tevessül edilmiş olduğu 
ve vaktile mevzuata uygun olarak yapılmış olan 
bu aktin feshi için alâkadarın adlî mahkemelere 
müracaatta muhtar bulunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedi dileğile mahkemeye 
müracaat edip taahhütten kurtulmak için bir ilâm 
istihsaline mecburiyeti olmakla Encümence bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2731 11 - IV -1941

Verilen arzuhalde: Hâzineden satın aldıkları 
gayrintenkullerin taksitlerinin sureti tesviyesi 
hakkında son zelzele felâketi dolayısile bir kolay
lık yapılması istenmektedir.

Maliye vekâleti cevabında: Bu bapta bir ka
nun projesi hazırlanarak Başvekâlete takdim kı
lındığından bu kabîl borçlar hakkında yapılmakta 
olan takibatın ikinci bir işara .kadar tehiri zelzele 
mıntakasına dahil vilâyetler defterdarlıklarına 
25 - 1 -1941 tarihinde tebliğ edilmiş ve mumaileyh 
Arif Süer ile arkadaşlarının borçlan hakkıpdaki
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2469
2591

Şükrü Aybar, 
Karacabey.

Jandarma bölük ku
mandanından şikâ
yet.

2409
2530

İbrahim Çanlı 
Memet Cilvez. 
Tabak esnafından. 
Bergama.

Mükellefiyete
tutulmamaları.

tâbi

tabikatm da durdurulmuş olduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü: Tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2732 11 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Karacabey kazası jan
darma bölük kumandan vekili Üsteğmen Müfit 
Tarkan tarafından dövüldüğünden ve şahsî hürri
yetinin tahdit edildiğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevapta:
1940 Cümhuriyet bayramı günü bir çocuğu 

yaralayan bir şahıs hakkında Karacabey kazası 
jandarma bölük kumandanı tarfmdn tahkikat 
yapıldığı bir sırada müştekinin hâdiseye müdaha
le etmesinden muğber olan subayın Şükrü A y
han darp ve tahkir ve karakola göndererek kısa 
bir müddet alıkoymak suretile şahsî hürriyetinin 
tahdit ettiği anlaşıldığı ve müştekinin C. müddei
umumiliğine vaki olan müracaati üzerine mahke
mece tahkikat cereyan etmekte olup maahaza 
mezkûr subayın orada vazifeye devamı caiz görül- 
mediğiden başka bir kazaya kaldırılmış ve muha
keme neticesine göre hakkında icap eden muame
lenin icrası mukarrer bulunmuş olduğu bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü: Şikâyeti yerinde görülen müs
tedinin müracaati üzerine mahkemede dava takip 
edildiğine göre Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2733 11 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde :
Tabakhanelerinin kanunun kastettiği mâna

da bir sınaî müessesesi olmadığı halde mükelle
fiyete tâbi tutulmak istenildiğinden bahsile hiç 
olmazsa maktuiyete bağlanmalarını istemekte
dirler.

Maliye vekâletinden alman cevapta : 
Müstediler yalnız meşin ve sahtiyan değil 

her nevi deri vücude getirmekte oldukları cihet
le 3843 numaralı kanunun 12 nci maddesinin 
B fıkrası mucibince müesseseleri mükellefiyet
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şumulüne girmekte olup ancak 15 - I - 1941 ta
rihinde meriyete giren 3973 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinin A fıkrasile muharrik kuv
vet bulunmayan ve işçi sayısı müessese sahibile 
birlikte onu geçmiyen tabakhaneler mutlak su
rette muamele vergisinden muaf tutulmuş ve 
müstedilerin müesseselerinin de bu fıkrada mev- 
zubahs muafiyet şartlarını haiz bulunduğu İz
mir defterdarlığının işarından anlaşılmış olma- 
sile mezkûr tarihten itibaren vergiden muaf tu
tulmalarının Defterdarlığa tebliğ edildiği bil
dirilmiştir.

İş düşünüldü : Yapılacak muamele kalma
mış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2734 11 - IV - 1941

2639
2772

3074
3234

Haşan Fehmi Er 
Eski Hınıs hâkimi. 
Tirebolu.

Avukatlık veya da
va vekilliği yapma
sına müsaade edil
mesi.

Müstedi arzuhalinde : Hâkimler kanununun 
muvakkat maddesinin A fıkrasına göre hâkimlik
ten çıkarılmasına dair mukaddema komisyonca 
verilmiş olan kararın kaldırılarak avukatlık veya 
davavekilliği yapabilmesine imkân verilmesini is
temektedir.

Adliye vekâleti cevabında :
Mumaileyh, mezkûr muvakkat maddeye göre 

hizmetine nihayet verilmiş olması sebebile eski 
avukatlık kanununun ikinci maddesine ve 261 ve 
776 numaralı tefsir kararına tevfikan avukatlık 
yapmasına mesağ görülememiş ve şûrayi Devle
te açtığı dava da reddedilmiş olup maahaza ahi
ren meriyete giren 3499 numaralı Avukatlık ka
nununun 139 ncu maddesile eski avukatlık ka
nununun ve buna müteferri diğer mevzuat ilga 
edilerek avukatlık vasıf ve şartları yeniden va
zedilmiş olmasına mebni müstedi gibi hâkimlik
ten çıkarılmış olanlar yeni hükümlere göre baro
lara müracaatla levhaya kayitlarınm icrasını is-v 
tedikleriııden bu suretle barolardan gelen karar 
ve müstenidatı üzerine vekâletçe tetkikat yapıl
makta ve yeni hükümler muvacehesinde avukat
lık yapmalarına mâni halleri görülmeyenlere ruh
satname verilmekte olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Vekâletin cevabında bildiril
diği üzere kanunî yollara müracaat etmesi icap
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1533
1601

Reşit Özkan. 
Muhacir Belkavak 
köyünden Memedoğ- 
lu.
Sandıklı.

Malûliyet maaşı ve
rilmesi.

1696 | Hüsnü Görsen.
1778! Yılmazlar mahalle

sinde.
Ünye

Millî emlâkten satm 
aldığı evden çıkarıl
maması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

eden müstedinin dileği üzerine Encümence bir 
muamele icrasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2735 ll-IV-1941

Verilen arzuhalde:
Harp malûlü olması sebebile 1934 senesinde 

Sandıklı askerlik şubesine müracaat ederek maaş 
tahsisini istediği halde şimdiye kadar muameleli 
evrakının neticesinden malûmattar olmadığını ve 
çok fakir olduğunu beyanla evrakının intacının 
teminini istemektedir.

M. M. vekâletinin cevabında:
Müstedinin muamelesinin intaç edilmiyerek 

varakanın ortaya çıkarılmadığı hakkındaki iddia
sının doğru olmadığı ve muameleli evrakının ve- 
vekâlette mahfuz bulunduğu ve iddia ettiği sa
katlığının askerî vazife esnasında ve vazife icabı 
husule geldiği hakkında kıtası subaylarından 
yapılan soruşturmada müsbet bir vesika elde edi
lemediğinden 1683 sayılı kanunun 29 ncu madde
si ve 195 sayılı tefsir kararı veçhile dileğinin ye
rine getirilmesine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Hakkında tahkik edilen muameleye razı ve 
kani olmadığı takdirde 3410 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde Askerî temyiz mahkemesine müra- 
caati iktiza etmekle Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2736 11 - IV -1941

1928 senesinde emvali metrûkeden bin liraya 
satın aldığı evin taksit bedelinden şimdiye kadar 
527 lira ödedikten sonra 2524 sayılı kanun mu
cibince müddeti içinde tapuya tesçil ettirmesinin 
kendisine tebliğ edildiğini, ancak bu evi her han
gi bir şahıstan teferru etmeyip ihale suretile Dev
let hâzinesinden teferrü etmiş olmakla takrir veril
memek ve alınmamak gibi bir tehlike tasavvur et
memekle beraber esasen hem taksit bedelini hem 
de tapu tesçil harç ve masrafını tesviyeye muk
tedir olamadığından evvel emirde taksit bede-
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2241
İ235T

Nâzım Koeabıyık. 
Cezaevinde. 
Üçüncü kısımda. 
Bursa.

muktedir olmadığından evvel emirde taksit bede
lini hazırlayıp Hâzineye _ teslim edeceği zaman 
tahsilât idaresince evi tapuya bağlamadığından 
dolayı bakiye kalan 474 liranın tamamı verilme
dikçe evinin satılacağı ve borcun tamamının mu- 

acceliyet kesbettiği bildirilmesi üzerine müteaddit 
makamata müracaat etmiş ise de ret ile karşılan
dığından bahsile bin liraya satın alıp şimdiye ka
dar 527 lirasmı ödediği ve ayrıca 900 lira da ta
mirine sarfettiği evinin ciheti mâliyece 500 lira 
kıymet takdir edilerek satılığa çıkarılmış ise de 
talip zuhur etmediğinden Hazinei maliye uhde
sine ihale edildiğini ve bu gün yarın mâliyece 
evden de dışarı atılacağını beyanla bin türlü me
şakkatle tedarik edip satın aldığı bu gayrimen- 
kulün kemafissabık taksitle bedelini ödemek üze
re uhdesinde bırakılmasının temini istenmekte
dir.

Maliye vekâletinin cevabında : Müstediye ya
pılan tebligatın kanuna uygun olarak yapılmadı
ğının tebeyyün etmesi üzerine muamele ikmal edil
dikten sonra ikinci defa usulü dairesinde tebligat 
yapıldığı ve muayyen müddet zarfında müraca
atla bahse mevzu gayrimenkulü tesçil ettirdiği 
ve başkaca yapılacak muamele kalmadığı bildiril
mektedir.

İcabı düşünüldü :
Hakkında tatbik edilen muamele düzeltilmiş 

ve bu suretle dileği yerine gelmiş olmakla tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mahkûmiyet kararı
nın tekrar tetkiki.

2737 11 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Korucu Aliyi katil 
kastile yaraladığı zan ve iddiasile mahkemeye 
verilerek 9 sene ağır hapse mahkûm edildiğini 
beyanla Köy muhtarile aralarının açık olması 
ve sulh ceza mahkemesinde bir davalarının mev
cudiyetini Ağır ceza ve Temyiz mahkemelerine 
arzettiği halde nazarı dikkate alınmadığını ve 
gece korucu ve arkadaşlarının silâhla evine gi
rerek kendisini tehdit etmelerinin mahkemece 
ehemmiyetle tetkik edilmediğini, müdafaa şahidi 
olarak gösterdiği kimselerin celp edilerek din
lenilmemiş bulunmaları ve vekilinin davacı tara-
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oturdukları yer j = = = = =
j fim iltizam ederek kendi davasını ihmal etmiş 
! olduğunu beyanla bu hususların tahkikile şahit- 
i  lerinin dinlenmesine karar verilmesini istemek- 
i tedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müstedinin

l m ve icra kılınan muhakemesi neticesi 9 ay 
ağır hapse mahkûm edilerek kararın Temyiz 

! mahkemesince de tasdik olunduğunu ve tashihi ka- 
I rar talebinin de reddedildiği ve hükmün katiyet 
, kesbetmiş olduğu bildirilmektedir.

icabı düşünüldü : Katiyet kesbetmiş mah-
I keme ilâmının tetkik ve tadiline imkân olmadı

ğına Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı dairesin- 
i de dileğin reddine karar verildi.

zerine iadei muhakeme talebinin de reddedildiğin
den bahsile maktulün vurulduğu gün köye bir 
saat mesafedeki istasyonda bulunduğunu ve bunu 
müteaddit şahitlerle isbat ettiği halde nazara alın
madığını ve maktulün bir gün evvel satın aldığı 
tabancasını köy haricinde prova ederken kazaen 
yaralandığını söylerken işiden müteaddit şa

hitler mevcut olduğu halde bunları vekilinin şa
hit olarak göstermediğini ve maktulün ebeveyni- 

| nin bile kendi masumiyetine dair mükerrer ifa- 
i delerinin nazara alınmadığını hâdise mahallinin 
j bütün iddialarına rağmen bir defa bile keşfedil- 
! mediğini beyan ile bütün bunların nazara alına- 
i rak tetkikat icrasını istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabmda :
! Müşteki ile maktül Şevketin kız kardeşi olan 

karısı aralarındaki geçimsizlik sebebile Şevketi 
{ tabanca ile yaralayıp öldürdüğü ve vakayı 

müteakip maktulün kendisini Hanifenin yaraladı
ğını beyan ettiği, amme şahitlerinin de bunu 
teyit eyledikleri ve istidasında bahsettiği husu- 
sattın da varit olmadığı kanaatine varılarak mah

jköy korucusunu katil kastile yaralayarak kaçtığı-

Karar No. Karar tarihi

2738 11 - IV - 1941

2357 ! Hanifi Bağçı. Mahkûmiyet kararın-
2470 ' Cezaevinde mahkum, da adlî hata olduğu

Dervişoğlu. hakkında.
Y ozgad.

Yozgadm Akçamı kariyesinden Hasanoğlu 
Şevketi öldürdüğü iddiasile 18 seneye mahkûm 
edildiğinden ve bu hükmün Temyizce tasdiki ü-

Müstedi arzuhalinde :
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kûmiyet kararının verilmiş olmadığı ve kararını 
Temyizce tasdik olunarak katiyet kesbettiği ve 
iadei muhakeme talebinin de reddedilmiş bulun
duğu ve red kararma vaki itirazın da Kırşehir 
Ağır ceza mahkemesince tetkik olunarak reddedil- 
/uiği ve bu sebeple hükümde adlî bir hata olmadığı 
ve şikâyetin, yerinde olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Mahkemeden sadır olmuş ve katiyet kesbetmiş 

olan bir ilâm üzerine tetkikat icrasile karar ita
sına imkân olmadığından Yüksek Meclisin 311 
sayılı kararı dairesinde dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2739 11 - IV - 1941

2200
2309

Sadettin Atav. 
Kuyumcular çarşı
sında eski demiryo
lu istasyon şefi, 
îzmir.

Hizmetinden ihraç 
edildiğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde :
Devlet demiryollarına ait bir evde senelerce 

oturmakta iken tahliyesi emir ve müteakiben de 
hizmetinden ihraç edildiğinden bahsile şikâyet 
etmekte ve Aziziye-Çamlık tüneli inşaatında ve 
Söke-Kospmar cihetinin balas dökümünde yol
suzluklar vukua getirildiğini ihbar eylemekte
dir.

Münakalât vekâleti cevabında :
Aydın demiryolları şirketinde hareket me

muru iken hattın Hükümete intikali sırasında 
tazminatını almak suretile şirketten istifa eden 
müştekinin bilahâre vaki müracaatı üzerine is
tasyon şefi unvan ve dereceli hizmete alın
mış ise de müteaddit işler verilmek suretile ya
pılan tecrübede faaliyet ve ehliyet göstereme- 
mesine binaen idareden kaydmm terkin edilmiş 
bulunduğu ve müstedinin son vazifesi daima 
emre amade bulunmasını icap etirmiyecek bir 
hizmet olmasma ve işgal eylediği hanenin ak
tif servise halel gelmemek için mevzuat muci
bince geceli gündüzlü vazife tutan gar şef mu
avini ve hareket memuruna tahsisi tekarrur 
eylemesine ve zaten kendisinin istasyona iki 
üç yüz metre mesafede şahsi bir evi bulunması

na binaen mezkûr lojmandan çıkarılmış oldu
ğu, Aziziye tüneli Aydm demiryolları şirketi za
manında inşa edilmiş ve bir tünel olup ana bat
larımızın vagona ve lokomotiflerine geçit verme-
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2703
2841

Cemil
Nazif
Siird.

Alpdemir.
mahallesinde.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

mesi sebebile tevsiine lüzum görülmüşken icap 
edeceği fazla masarif göz önüne getirilerek ve 
ayni zamanda Selçuk-Aziziye arasında işletmeyi 
işkâl eden büyük meyilden de kurtulmak üzere 
bugün ikmâl edilmiş olan varyantın inşasına 
karar verilmiş olduğu ve balas işinin eski bir 
mesele olup bu hususta hatası görülen memur
ların o zamaiı mevcut mevzuat dahilinde tec
ziye edilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Şahsına ait muameleden dola
yı dava yolile hakkını araması iktiza eden 
müstedinin dileği üzerine encümence bir mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2740 11 - IV -1941

Tahsil derecesinin Te
adül kanununun 3 
ncü maddesine tâbi 
olup almıyacağı hak
kında.

Müstedi arzuhalinde :
Orta mektep tahsilinden sonra Hayvan sağ

lık memurları meslek mektebine girerek 1935 te 
mezun olduğundan ve bu meslek mektebinin 
tahsil müddeti bilâhare iki yıla çıkarılmış ve te
adül kanununda ise bu kabil mektep mezunla
rından bahsedilmemiş bulunduğundan bahsile 
bu günkü tahsil derecesile mezkûr kanunun 3 
neii madesine tâbi olup olmayacağının tarafına 
tebliğ ve tefhimini istemektedir.

Ziraat vekâleti cevabında :
Mumaileyh Çoruh vilâyetinin Yusufeli ka

zası hayvan sağlık memuru iken 1939 tarihinde 
askere gitmiş olduğu ve terhisine dair vekâletçe 
bir malûmat olmadığı gibi kendisinin bu bap
ta bir müracaatı da mesbıık bulunmadığı, maaş 
vaziyetine gelince, mumaileyh 16 lira maaşla 
müstahdem iken 3656 numaralı kanun mucibin
ce derecesi ilga edil m esil e yine bu kanun hü
kümleri dairesinde bütçe vaziyetine göre emsal- 
lerile birlikte maaşı 15 liraya indirilip fakat bir 
lira hakkı müktesebinin baki kaldığı ve kendisi
nin mezun olduğu mektebin 1935 senesinde tah
sil müddeti bir sene olmasına ve orta mektep tah
silinden sonra bir senelik meslek mektebinden me
zun bulunmasına binaen bahsettiği maddi ka- 
nuniyeden istifade edemiyeceği, ancak askere 
girmeden evvel bir lira hakkı mükteseple on altı 
lira maaş almış olmasile askerden terhisinde boş
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rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2213 i Tahir Tekin ve Hü- 
2322 şeyin Ar.

j Karacaviran köyün-
I den.

Çanakkale.

İstimlâk edilen arazi 
bedellerinin Ziraat 
bankasınca tesviye 
edilmediği.

Reis 
Balıkesir 
II. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
M. Ulaş

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

kadro bulunduğu takdirde yirmi lira maaş ala
bilecek vaziyette bulunduğu bildirilmiştir, 

îş  düşünüldü:
Bu kabîl müracaatlar üzerine encümence bir 

muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2741 11 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : Tarlalarının cihe
ti askeriyece lüzumuna binaen istimlâk edildiği
ni ve bedellerinin 30 arkadaşlarile 15 sene taksit- 
lendirilmiş 900 lira borçlarına karşılık tutularak 
bankaca tesviye edilmediğini bankaya olan bu 
borcun henüz on bir sene müddeti olduğunu ve 
müddetin hitamında borç ödenmemiş olursa o 

vakit kanunî icapların ifa edilebileceği beyan ye 
bankaca tevkif edilen tarla bedellerinin kendileri
ne tesviye edilerek çiftçiliklerinin icrasına imkân 
verilmesini istemektedirler.

Ziraat bankasının işarına atfen Ziraat vekâle
tinden alınan cevapta : Müracaat sahiplerinin ci
heti askeriyece istimlâk edilen gayrimenkulleri- 
nin müteselsil kefaletleri dolayısile 2814 sayılı 
kanuna tevfikan bankaya merhun bulunmasına 
göre bunların istimlâk bedellerinin de bu hüküm
de bulunduğu ve bu itibarla mevkuf tutulduğu, 
bununla beraber müstedilerin mağduriyetlerine 
mahal kalmamak üzere mahalline gönderilen bir 
memur marifetile kanun hükümlerine tevfikan 
ipotek teminatı istihsaline gayret edilmiş ise de 
bir netice elde edilemediği, maamafih bu vazi
yette olan çiftçilerimizin bu müşkül durumlarını 
önlemek için icap eden tedbirlerin alınması lü
zumunun mahallî banka şubesine tekrar yazıl
mış olduğu işar kılınmaktadır.

tş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Balıkesir
Feyzi Sözener

2742

Bolu 
Lûtfi Gören

11 - IV -1941

Çorum 
Nuri Kayaalp

Gazianteb Niğde Samsun
M. Şahin N. Erem N. Fırat

Siird Tokad Kars
Şevket Dağ M. Develi Etern 1. Benice
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Şevki ve ar. 
Ferhatoğlu. 
RomanyalI göçmen
ler namın».
Torbalı.

1295
1355

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstediler, arzuhallerinde altı ay evvel Ro- 
manyadan ana vatana getirildiklerini Ve altı aylık 
iaşe ile bir aylık iaşe bedeli ve birer pulluktan 
başka yardım görmediklerini ve ziraat mevsim
leri geçtiği halde arazi tevziatı yapılmadığından 
çok perişan kaldıklarını beyanla bir an evvel top
rak tevziatı yapılarak çalışmalarına imkân veril
mesini istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî.muavenet vekâletinin ceva
bında :

Romanyadan getirilen ve halen Torbalı kaza
sına sevkedilmiş olan müstedilerin mahallî mü- 
rettepleri Trakya olduğu halde ahvali hazıra se- 
bebile Trakyaya sevkedilemedikleri ve bu sebeple 
iskân muamelelerinin zarurî olarak teahhur ettiği 
ve yerli eşhasa ait arazinin bütçe darlığı yüzün
den istimlâkine imkân görülemediğinden dilek
çilere toplu bir halde arazi verilmesi kabil olma
makla beraber Torbalıdaki 113 hanede 471 nüfus 
göçmenden 50 hanesine 1300 dekar arazi verilerek 
tapuya tescil muamelesine başlandığı yine bun
lardan yirmi haneye de Bornova nahiyesinin Pı
narbaşı köyünde Hâzineye ait zeytin ağaçları ile
20 hane verilerek iskânlarının tamamlandığı ve 
yine Bornovanm Doğancı köyünde de 20 ailenin 
iskânına müsait arazi bulunmakla buraya da 20 
hanenin iskânına teşebbüs edildiği ve Torbalıdaki 
mütebaki göçmenler için de Tire kazasında 1000 
dekar arazinin mevcudiyeti haber alınmış olmak
la bunun Hâzineye aidiyeti tesbit edilmesini mü
teakip bunların da buraya yerleştirileceği bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü: Hükümetçe icap eden tedbir ve 
muamelelerin ihmal edilmemiş olduğu anlaşılmak
la Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2743 14 - I V -1941

Mustafa Sabri Varol. 
Gaferiye mahallesin
de Barutçu sokağın
da.
Erzurum.

Maaşının Barem ka
nunu hükümlerine 
tevfikan verilmesi 
H.

Tekaüden müstahdem olmayıp muvazzafaten 
müstahdem bulunduğundan bahsile maaşının ba
rem kanunu hükümlerine göre verilmesi lüzumunu 
iddia eden mütedinin iddiası idarî bir dava mev
zuu olmak itibarile Encümence bir muamele ifa-
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Arzuhal verenle- 
|  ğ j rin adı, sanı ve 
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Arzuhal hulâsası

1426
1493

Ferit Aııgün.
Millî Müdafaa vekâ
leti levazım işleri da
iresinde 7 sınıf he
sap memuru.
Ankara.

2443 llamit Akgündüz. 
2565 Deniz fabrikaları U- 

mum müdürlüğü S. 
8 Askerî sanatkârı. 
Gölcük.

Nasbinin 
m esi.

düzeltil-

Sanayii harbiye su
baylığı hakknrn se
rilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2744 14 - IV - 1941

Hususî vaziyetini izahla hesap memuru oku
lundan mezun olarak orduya iltihak eylediğin
den ve evvelki hizmetlerin hesabile nasbinin dü
zeltilmesi lüzumundan bahsile Askerî Temyiz 
mahkemesine müracaat eylediğinden ve fakat 
emsal göstermiş olmasına rağmen davasının red
dine karar verildiğinden bahsile 1455 sayılı ka
nunun tefsirini isteyen müstedinin arzuhali okun
du : Vatandaşların bir kanun tefsiri hakkındaki 
talepleri üzerine muamele icrasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2745 14 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : 1936 senesinde Askerî 
sanat lisesini ikmalden sonra Harbiye talebesi 
sıfatile iki sene staj gördüğünden ve 2932 sayılı 
kanunun hükmü mucibi Harbiye talebesi huku
kunu iktisap ettiğinden ve menşe itibarile de sa
nayi harp subayı sıfatını iktisap ettiği halde bu 
hakkının tanınmadığından şikâyetle askerî sanat
kâr olarak bırakılmasının doğru olmadığından 
sanayii harbiye subayı yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 
Müstedinin normal olarak terfiinin yapılmış 

olduğundan ve kendisinin askerî sanatkâr yetiş
tirilmesi hakkındaki 1076 sayılı kanunun üçüncü 
maddesini tadil eden 3923 numaralı kanunun 
birinci maddesinin son fıkrası mucibi yetiştiril
diğinden ve istidasında bahsettiği 2932 sayılı 
kanun ise bunların fabrika stajları esasında ma
aş, iaşe ve ilbaslan hususunda Harp okulu ta
lebesi gibi muamele göreceklerini izah etmekte 
olduğundan ve bu kanunlar ahkâmı haricinde 
muamele yapılmasına imkân olmadığından bah
sedilmektedir.

îş düşünüldü : Askerî Temyiz mahkemesine 
arzı iktiza eden bu dilek hakkında Encümence
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bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

2746 14 - IV -1941

2095
22ÖI

Ömer Fevzi Eyub- 
oğlu.
Trabzon mebusu Sa
lise Abonozoğlu va- 
sıtasile.
Ankara.

Babasının
hakkının
verilmesi.

ikramiye
kendisine

Müstedi arzuhalinde: Tapu ve kadastro mü
fettişi olan babasının hakkında verilen tasfiye 
kararının idari dava yolile refine karar alın
mış ise de bir memuriyete tayın kılınmadan 65 
yaşını doldurduğundan tekaüde sevkedilmiş ve 
fakat ikramiye alamamış olduğundan bahsile bu 
hakkının kendisine verilmesini istemektedir.

îş  düşünüldü: İkramiyenin verilmesi husu
sunda müstedinin kanuni hakka sahip olduğu 
iddiasında musir ise dava yolile bu iddiasının 
takip edebileceğinden Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2747 14 - I V -1941

2138
2246

Şükrü Yeşilyurt ve 
Ar.
Yenicami mahalle
sinde.
Zara.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının tecili.

Müstediler arzuhallerinde: Zelzele dolayısile 
vaziyetleri bozulduğundan Ziraat bankasına olan 
borçlarının tecilini istemektedirler.

Ticaret vekâleti cevabında:
Zelzele felâketine uğrayanlar hakkında Yük

sek Vekiller Heyetince müttehaz 6 - III -1940 ta
rihli kararname ahkâmına riayet edilmek sureti- 
le Zara ajansının tevessül eylediği kanunî taki
bat neticesinde müstedilerin hesaplarının kıs
men tahsil ve tasfiyesine muvaffak olunup kalan 
borçların daha kolayca ödenmesine imkân veril
mek ve mahsul devresinde tahsil edilmek üzere 
takibatın durdurulmuş bulunduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü: Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2748 14 - I V -1941

1723
1806

tsmail Kasap. 
Talipoğlu.
Şeyh Eyüp mahalle
sinde.
Çorum.

Emniyet teşkilâtının 
hakkında yaptığı mu
amelelerden şikâvet.

Karakolda dayak atmak ve işkence yapmak ve 
kaçakçılara müzaheret ve taharriyat yapanlara 
engel olmak gibi Çorum vilâyetinin Emniyet teş
kilâtından şikâyette bulunan müstedinin arzuha
linde; ayni zamanda kendisinin de haksız yere
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2172
2281

2426
2548

Kutsi Gürsoy ve Ar. 
Cezaevi mahkûmla
rından.
Ezine.

Jandarma bölük ko
mutanı H.

Encümen kararı ve nc sebebdcn verildiği

dövüldüğünden ve gözünün sakat kalmak tehli
kesine maruz kaldığı dermeyan kılınmaktadır.

Dahiliye vekâletinin cevabında sarhoş ve mü
tecaviz ve katilden sabıkalı olan müstedinin za
bıta memurlarına tecavüzü sebebile iki ay on gün 
hapis cezasına mahkûm edildiği ve diğer şikâyet
lerinin yerinde olmadığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Emniyet umum müdür muavini Halit Akalın- 
dan alman izahatta : gece saat 23 de sarhoş ola
rak âmmenin huzurunu ihlâl ettiğinden polis 
Aziz tarafından yakalandığı ve polise karşı koy
duğu için mahkemece hapis cezasına mahkûm edil
diğini karakolda dayak atmak meselesi vaki ol
madığını beyan ile beraber büâhare Dahiliye ve
kâletinden gönderilen ikinci bir cevapname de : 
müstedinin randövücü Kerimenin evine gidip 
kadın isteği temin edilmeyince gürültü çıkarmış 
ve bu sebeple zabıtanın müdahalesi vaki olunca 
gûya o eve kaçak rakı yakalamak için girdiğini 
ve gûya zabıtanın kaçakçıları himaye eylemekte 
olduğunu ileri sürmekte ise de bütün bu isnatla
rının hakikate muhalif bulunduğu zikrolunmak- 
tadır.

îş  düşünüldü : İhbarlar tahakkuk etmemekte 
ve müstedi kendi hakkında yapılan kanunsuz mu
amelelerin vukuunda musir olduğu surette kaza 
mercilerine müracaatta muhtar bulunmakta oldu
ğundan Encümence bir karar ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. . Karar tarihi

2749 14-IV-1941

Müstedi arzuhalinde: Jandarma bölük ku
mandan vekili üsteğmen Recep Işıkların Millî 
hislerini rencide edecek şekilde muamelede bu
lunduğundan şikâyetle hakkında takibat yapılma
sı istenilmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Recep Işıklar aleyhinde yapılan iddianın va

rit olmadığı ve dilekçeye bağlı zabıt varakasını 
da bizzat müştekinin tertip ve tasni ederek o- 
kutmadan diğer mahkumlara imza ettirdiği an
laşılmakla hakkında tutulan tahkikat evrakının
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3687
"3891

Riza D uygulu. 
Cüm huriyet orta ma
hallesinde.
Nevşehir.

B elediye zabıta me
murları ile ku- bek
çilerinden şikayet.

C. müddeiumumîliğine verildiği bildirilmektedir.
İş düşünüldü : Şikâyeti tahakkuk etmeyen 

müstedi hakmda adlî takibat yapılmakta oldu
ğundan encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2750 14 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Belediye reisi Şükrü 
Suarın şahsına muhalif olduğunu zan ve teveh- 
hüm ettiği kimselere mütemadiyen para cezası 
tatbik ettiğinden ve bu da yetmiyormuş gibi za
bıta memuru ve kır bekçilerile halka sopa attır
dığından ve dövülmüş olan bazı şahısların isimle
rini sayarak belediye reisinin bazı vilâyet erkânı
nı kendi evinde ve fakat belediye hesabına misafir 
ettiğinden ve onların da bu kanunsuz hareketlere 
bigâne kaldıklarından bahsile halâs edilmelerini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Yapılan tahkikat sonunda, halkın dayak ye

diği veya tehdit edildiği hakkında delâil elde edi
lemediği ve zabıta memurları tarafından tutulan 
zabıt varakaları mucibince belediye daimî encü

menince karar verilmek suretile ceza tarholundu- 
ğu ve ve Şevket Atacan namında birisinin gece iki 
kişi tarafından dövüldüğü şikâyet edilmiş ise de 
zabıtaca yaptırılan esaslı araştırmaya rağmen 
fail bulunamadığı ve Dr. Ali Kemale dayak atıl
dığının aslı olmadığının bizzat Dr. Ali Kemalin 
ifadesinden anlaşıldığı ve kır bekçisi Süleymanm 
kahve önünde tabanca çektiğinden dolayı vazife
sine nihayet verilerek tanzim edilen evrakının 
C. müddeiumumiliğine tevdi edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Iş düşünüldü: Şikâyetin tahakkuk etmediği 
anlaşılmakta ve kanaat edilmediği surette müste
dinin İdarî ve adlî kaza mercilerine müracaat hak
kı derkâr bulunmasına mebni Encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. * Karar tarihi

2751 .14- I V -1941
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2152
2260

1293
1353

Ömer Nalbant. 
Keresteci ve çeltik 
kırma makinesi sa
hibi.
Ünye.

Halil Değirmencioğ- 
lu.
Şehirkâhyası sokağı 
No. 29.
Yüksek mühendis. 
Kızıltoprak - İstan
bul.

Fazla kazanç vergi
si tarhedildiğinden 
şikâyet.

Muallimlik vazifesine 
nihayet verildiğinden 
şikâyet.

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

Çeltik kırmq. fabrikasına fazla kazanç ver
gisi tarholunduğundan ve fazla unvan ve ruh
sat tezkere harcı alındığından şikâyet eden müs
tedinin arzuhalinde Maliye Vekâletinden verilen 
cevapta :

Kanuna muhalif hakkında bir muamele yapıl
mayan müstedinin bu iddiaları ile Devlet Şûra
sına müracaatta bulunduğu ve henüz davanın so
na ermediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Hadisenin salahiyetli mercie 
dava şeklinde arzedildiğinden encümence yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2752 14- I V -1941

1920 de Yüksek mühendis mektebinden me
zun olduğunu ve 1924 de Devlet demiryolları 
mühendisliğinde ve Güzelsanatlar akademisi mi
marî şubesi muallimliklerinde bulunduğunu ve 
Hükümet hesabına Avrupa şehirlerinde tetkikat 
yaptığını ve mesaisini Akademideki vazifesine 
inhisar ettirmek için Devlet demiryollarmdaki 
vazifesinden çekildiğini, fakat 1939 yılma ka
dar devam ettiği muallimlik vazifesine nihayet 
verildiğini beyanla şikâyette bulunan müstedi
nin arzuhaline Maarif vekâletinden verilen ce
vapta :

Müstedinin derslerindeki muvaffakiyetsizliği 
sebebile ihtisasından daha çok istifade edilebile
cek başka bir öğretmenliğe verildiği ve ücretle 
müstahdem olduğundan müktesep bir hakkı ol
madığı ve Devlet şûrasına açtığı davanın henüz 
intaç edilmediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Hâdiseyi tetkik ve karara bağ
lamaya salâhiyetti olan Devlet şûrasına dava 
açılmış olduğuna ve derdesti tahkik bulunduğu
na binaen Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2753 14 - IV -1941
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1310
1371

1836
T925

Saffet Sun. 
Veteriner. 
Karadeniz Ereğlisi.

2358
~247Î

Mahmut Taşman. 
Müstahkem mevki 
As. Hastanesi inzi
bat subayı asteğmen. 
Çanakkale.

Maaşlı memuriyeti
nin ücrete çevrildi
ğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Yüksek baytar mektebi- 
den 1933 yılında mezun olup 22 lira aslî maaş
la memuriyete dahil olduğunu ve bilâhare 3203 
numaralı kanunla maaşı 30 liraya çıkmış ise de 
1934 yılında mezun olanların 30 lira maaşla 
tayin edildiklerini ve 1939 yılına kadar bunla
rın iki terfi gördüklerini ve halbuki3203 sayılı 
kanunun hini tanziminde hakkını teyit eder bir 
madde ilâve edilmemiş olduğundan bu gün mağ
dur bir halde kalmış olduğunu, ve bu ciheti na
zarı dikkate alarak Ziraat vekâletine müracaat et
miş ise de 22- 25 lira maaşla geçen müddet 30 
liradan geçmiş gibi sayılmıyacağmdan ve bu
lunduğu derecede kanunî müddeti doldurmuş ol
madığından terfi edemiyeceği cevabı verilmiş ol
duğunu, işte bu halin Teşkilât kanununda hak
kını kâfil bir maddenin bulunmaması yüzünden 
olduğunu, ve Divanı muhasebat Heyeti umumiye- 
sinin 31 - III - 1938 tarihli ve 131090 sayılı ka
rarnamesindeki mütalea dairesinde 1933 de yük
sek mektep mezunu olduğuna göre 22 - 25 lira ile 
geçen müddetin 30 lira ile geçmiş gibi hesap 
edilerek 1939 senesine kadar terfi ettirilmesi için 
âdilâne bir tefsir kararının verilmesini ve ilk 
istidasının üzerinden dört ay geçtiği halde halâ 
bir cevap alamadığını bir an evvel üç derece ter
fi kararının çıkarılmasını istemektedir.

îş  düşünüldü :
Vatandaşların dileğile kanunun tefsir yapıl

ması mümkün olmadığı gibi bir memurun terfi 
muamelesi de Encümende tetkik edilemiyeceğin- 
den dilek üzerine tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2754 14 - IV - 1941

Verilen arzuhalde:
Eski ve yeni hizmetlerinden bahsile taltifini 

beklerken maaşlı olarak istihdam edildiği şimdi
ki hizmetinde yaş haddini doldurması sebebile 
ücretle çalıştırıldığından ve bu suretle tekaüt 
hakkının ziyaa uğratıldığından şikâyetle her ne 
kadar mevcut kanunlar kendisini terfi veya te
kaüt edilmesine müsait değilse de 1683 sayılı 
kanuna bir madde eklenerek mağduriyetten kur-
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tarılmasım istemektedir, 
îş  düşünüldü:
Yeni bir kanun teklifi mahiyetinde olan di

leğinin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2755 14 - IV -1941

2323
2436

A. Hamdi Kurtiş. 
Vilâyet tahrirat kâ
tibi ve şifre memuru. 
Kırklareli.

Kadro maaşının ve
rilmediğinden şikâ
yet.

Müstedi arzuhalinde : Kadro maaşının veril
mediğinden şikâyetle 3656 sayılı kanunun ken
di hakkında meskûk geçen hükümlerinin aydın
latılarak maaşının 20 lira üzerinden verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
«Yaptırılan tetkikatta mumaileyhin maaşının 

27 - X -1940 tarihinden itibaren 20 liraya çıka
rılmak suretile müktesep hakkının verilmiş oldu
ğu» bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Yapılacak muamele kalmamış 
olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2756 14 - IV -1941

2464
2586

Ömer ve kardeşleri, 
ölü  Mustafa çocuk
ları.
Şeyh Abdullah ma
hallesinden Bekiro- 
ğullarından.
Kilis.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının tecili.

Verilen arzuhalde : Ziraat bankasına olan 
borçların 15 seneye taksitlendirilmiş ve 1938 se
nesinde vukua gelen dolu afatı sebebile bu seneye 
ait borç taksitleri de tecil edilmiş olmasma rağ
men bu kere mezkûr bankadan yapılan tebli
gatta taksitlerin muacceliyet kesbetmesi sebebile 
ademi tesviye halinde teminatın paraya çevrile
ceği bildirilmiş olduğundan eski taksitlendir- 
menin devam ettirilmesini istemektedirler.

Ticaret vekâletinden alman cevapta: daha ev
vel Riyaseti Cümhur ve Başvekâlet makamlarına 
vaki müracaat üzerine mevcut kanun ve mevzu
at dairesinde muamele ifa edilmek üzere arzu
hallerinin mahallî banka ajanlığına gönderilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Dilek hakkında encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2757 14 - IV -1941
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2533
2657

Lûtfi Perin.
Kefeli Apartman No. 
4 de Ziraat bankası 
mütekaitlerinden. 
Samsun.

Tekaüt maaşına zam 
yapılması.

Müstedi arzuhalinde : Göynük Ziraat ban
kası ajan muavini iken tekaüt edildiğinden ve 
1683 sayılı kanunun meriyete girdiğinde tekaüt 
maaşına % 10 zammedildiği halde bu kere ted
vin edilen 3835 sayılı kanun gereğince yapılma
sı icap eden yüzde 25 zamdan mahrum edildi
ğinden bahsile bu zamdan istifade ettirilmesini 
istemektedir.

Ticaret vekâletinin cevabında : Ziraat banka
sı eski mütekaitlerinin de 3835 sayılı kanundan 
istifade edip edemiyecekleri tetkik edilerek 1325 
tarihli kanun ve zeyilleri hükümlerine göre te
kaüde sevkedilenlerin bu kanun hükümlerinden 
istifade edecekleri anlaşılmış ve keyfiyetin Zira
at bankası Umum müdürlüğü ile arzuhal sahi
bine bildirilmiş olduğu işar kılınmıştır.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2758 14 - IV -1941

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

H. Karan H. Şarlan M. Ulaş F. Sözener Lûtfi Gören N. Kayaalp

Gazianteb Niğde Samsun
M. Şahin N. Erem N. Fırat
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Abdullah Topçu ve 
Ar.
Hanefioğlu.
Saha mahallesinden 
halk namına.
Birecik.

Ahmet Atay ve Ar. 
Abdülkadiroğlu. 
Cevizlice mahallesin
den.
Gazianteb.

Ali Faiz Çakı.
Genel kurmay talim 
ve terbiye daivesi 
emir subayı.
Ankara.

Altın fiatının yük
selmesi dolayısile es
ki borçlarının öden
mesinde müşkülâtta 
kaldıkları H.

Askerî temyiz mah
kemesi kararınıu ta
mamen tatbik etti
rilmesi.

Altın fiatının mütemadiyen yükselmesi dola- 
yısile eski akitlerin ve borçlarının ödenmesinde 
maruz kaldıkları müşkülâttan şikâyet etmekte
dirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Bu mesele hakkında Devlet şûrasından veri

len kararda : 1715 sayılı Merkez bankası kanu
nunun 37 nci maddesinde İstikrar kanunu me
riyete vazolununcaya kadar altın ve döviz fiat- 
larının zaman zaman banka tarafından tesbit 
edileceği yazılı bulunduğuna göre bu salâhiyet 
kanunen bankaya verilmiş ve banka tarafından 
da bir Türk altının alış kıymetinin 925 kuruş 
olduğu tesbit edilmiş olduğundan bahsedilmek
tedir.

İş düşünüldü : Dilek hakkında Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2759 15 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Teğmen nasbinin 15 mart 
1332 tarihinden 1 eylül 1331 tarihine götürülme
sine ve buna göre müteakip rütbe nasıplarınm da 
düzeltilmesine dair Askerî temyiz mahkemesi ka
ran mevcut olduğu halde Millî Müdafaa vekâ
letince yalnız teğmen nasbinin tashih edilerek di
ğer müteakip rütbe nasıplarınm tashih edilme
diğinden ve suretle mahkeme ilâmının infaz olun
madığından şikâyet ve mahkeme ilâmına müste
nit hakkının verilmek suretile Teşkilâtı esasiye 
kanununun 54 ve 3410 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi hükümlerinin mahfuziyetinin teminim 
istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Askerî temyiz mahkemesinin karan 15 mart 

1332 olan teğmenlik nasbinin 1 mart 1332 ye ve 
aldığı 6 ay seferi kıdem zammı ile bu nasbinin
1 eylül 1331 tarihine götürülmesine ve müteakip 
nasıplannın da bu suretle tashihine karar veril
miş olmakla olveçhile muamele yapılarak teğ
menlik itibarî nasbinin 1 eylül 1331 olduğu ve 
fakat müstedinin ordudaki emsallerine terfi sı
rası geldiği zaman esarette bulunduğu ve 18 - VI - 
1936 tarihinde esaretten avdetinden sonra kara-
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1258 Haydar Eşref ve Ar. 
1321 Ayasağa köyünden 

No. 5 hanede. 
Köylüler namına. 
İstanbul.

Köyleri civarındaki 
hâli arazi hakkında

rina tevfikan 4 ay zarfında Anadoluya iltihak 
etmeyip 17 - X II - 1936 tarihinde iltihak ettiği 
ve bu husustaki nmnmî emrin ikinci maddesinde
ki sarahate göre şubat gayesine kadar iltihak 
edenlerin bilâistisna mart ve marttan sonra ilti
hak edenlerin de eylül defterine ithal edilmesi 
kararına ve gerekse o tarihe kadar dosyasını da 
mevcut sicilleri yukarı rütbeye terfiini temin ede
cek mahiyette olmadığından müteakip nasıplan- 
nın terfi şartlarını haiz olmadığı daha ileri bir 
tarihe düzeltilmesine imkân görülmemiş olduğu 
ve hakkında başka bir muamele yapılamıyacağı 
bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü : 20 - X I - 1940 tarih ve 
420 sayılı Askerî temyiz mahkemesi karan met
ninde (teğmen nasbinin 1 eylül 1331 tarihine gö
türülmesine ve buna göre müteakip rütbe nasıpla- 
rınm da düzeltilmesine) hükmedilmiş olmasına 
rağmen Millî Müdafaa vekâletince teğmenlik nas
bi 1 eylül 1331 tarihine düzeltildiği ve ancak 
müteakip rütbe nasıplarmm bazı idarî karar ve 
umumî emirlerin mevcudiyeti sebebile düzeltilme
miş olduğu bildirilmekte ise de ilâm hüküm ve 
mefadının hiç bir mütalea ve mülâhaza ile infaz
dan geri bırakılmasının caiz olamıyacağı ve bu 
tarzı hareketin Teşkilâtı esasiye kanununa muha
lif bulunacağı muhakkak olduğu için vekâletin 
cevabında dermeyan olan hareket musip ve 
muvafık görülmemiş ve 1 eylül 1331 tarihine gö
türülen teğmen nasbinin tashihinden sonra mü
teakip nasıplarmm dahi ilâm hükmüne göre tas
hihine ve keyfiyetin bu suretle alâkadara ve Mil
lî Müdafaa vekâletine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2760 15-IV-1941

Müstediler arzuhallerinde: Köyleri civarın
daki hali arazinin talepleri üzerine kaymakamlık 
tarafından meyvelik ve bağ yapmak üzere 2510 
sayılı kanuna istinaden kendilerine üç sene müd
detle imar ve ihya etmek kaydile verildiğini imar 
ve ihya edilen tellerle çevrilen bu arazinin 
Ayasağa süvari binicilik mektebi müdürlüğünün 
emrile askerler tarafından zaptedildiğini ve ken
dilerini harice attıklarını ve tellerini söktüklerini
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beyanla şikâyet etmektedirler.
Millî müdafaa vekâletinin cevabında: Bu köy 

halkının hangilerinin evvelce tapuca tescili yapıl
mak suretile Ayasağa kasrı arazisinden satılmış 
ve teffiz edilmiş parçalara sahip olduğunun kim
lerin elinde tapuları olmadan halen bu arazide 
yer almakta olduklarının tesbiti lüzumu Maliye 
vekâletine yazılmış olduğunu \e  Maliye vekâle
tinden İstanbul defterdarlığına emir verildiğini 
ve defterdarlıkla Ayasağa süvari mektebinin ko
mutanlığı arasında cereyan eden muhabere neti
cesinde müdahalenin ciheti askeriye tarafından 
değil halk tarafından yapılmış olduğu ve meni 
hakkında Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer kayma
kamlıklarına yazılmış bulunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Bahsedilen müdahalenin ciheti 
askeriyeden vaki olmayıp halk tarafından yapıl
dığı anlaşılmakta ve meni için icap edenlere emir 
verildiği bildirilmekte ve maamafih araziye vaki 
hangi bir müdahale hareketi üzerine zilyet ve mu
tasarrıfların ait olduğu mahkemelere dava ikamet 

eylemesi icap etmesine binaen Encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2761 15- IV -1941

372
~394~

tbrahim ve Ar. 
Mahmudoğlu. 
üoğaıı mahallesinde. 
Siirt

Ziraat bankasına o- 
lan borçları H.

Müstediler dilekçelerinde :
Ziraat bankasına olan borçlarını ödeyemedik

lerinden arazilerinin arttırmaya çıkarıldığından 
emsalleri gibi borçlarının on beş senelik tak
site bağlanmasına müsaade edilmesinden bahset
mektedirler.

Ticaret Vekâletinin cevabında :
Müteaddit ihbarlara ve kanunî takiplere rağ

men borçlarını ödemeye yanaşmayan müstedi
ler hakkında 2814 sayılı kanunun tatbiki imkânı 
olmadığı ve borç ödeme imkânı hasıl olunca ken
dilerine tebligat yapılmakta ise de yüksek ma- 
kamata müracaat itiyadında bulundukları ve 
mümkün olan kolaylığın gösterilmesi için mahal
line tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Haklarında kanuna aykırı bir 
muamele yapılmadığından dilek üzerine encü-
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Murat Naci Mura- 
ter.
Balıkhane av vergi
leri esas memuru. 
İstanbul.

Açıkta kaldığı za
mana ait maaşları
nın verilmesi.

mence tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2762 15 - IV -1941

Devlet Şûrası kararile vazifesine tayin kılın
mış ise de açıkta kaldığı zamana ait maaşlarının 
verilmediğinden şikâyet etmekte olan müstedi
nin arzuhaline Maliye Vekâletinden verilen ce
vapta :

Müstafi memurlara açık maaşın verilmiyece- 
ğine dair kanunî cevaz olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Bir İdarî dava mevzuu olabi
lecek olan dilek hakkında encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2763 15 - IV - 1941

Mustafa Karadayı. 
Elâzığ hususî muha
sebe maaş ve masraf 
kâtipliğinden emekli. 
Çemişkezek.

Tekaüt maaşının art
tırılması.

.

Halil Ünal ve Ar. İkinci bir salmaya
Mustafaoğlu. tâbi tutuldukların
Hamamköyü halkın dan şikâyet.
dan.
Kozan.

Eski hükümlere göre bağlanan tekaüt maaşı
nın azlığından ve bu para ile maişetini temin 
edemediğinden bahsile maaş miktarının Hükü
metçe tezyidini talep etmektedir.

îş düşünüldü : 3835 sayılı kaçunla dileğin 
yerine getirilmiş olmasına mebni yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2764 15 - IV - 1941

Oturdukları Hamam köyünde salma parası 
verdikleri halde başka kazanın köylerindeki 
arazilerinden dolayı ikinci bir salmaya tâbi tu
tulmalarından şikâyet eden müstedilerin arzu
halleri üzerine Dahiliye vekâletinden verilen ce
vapta :

3664 sayılı kanunun birinci maddesine göre 
oturdukları köyden ve maddî alâkalarının bu
lunduğu diğer bir köyden de ikinci maddeye 
tevfikan salma tarh ve tevzi edilmiş olması ka
nuna muhalif olamıyacağından bahsedilmekte
dir.

îş düşünüldü : Tarhedilen salmalara karşı 
usulen kanunî mercilere itiraz edilmesi ve bin- 
netice idarî dava yoluna müracaat olunması
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5140
5504

Ahmet Kurban. 
Eskipazar mahalle
sinden ve Hasankale 
muhacirlerinden. 
Yozgad.

Kendisine tahsis edi
len mesken hakkında.

icap etmekle Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
2765 15 - IV - 1941

Müstedi dilekçesinde:
Umumî harpte Hasankalenin düşman tara

fından işgali üzerine Yozgada hicret ettiğinden 
ve Yozgadda bedeli yirmi senede ödenmek üze
re kendisine bir ev verildiğinden bu meskenin 
bedeline mahsuben 140 lira verdiğinden, bilâha
re işbu evin bakiyei bedeli affedildiğinden ve 
on beş seneden beri ikamet etmekte olduğu bu 
binanın kıymeti 700 liradan ibaret olduğu ve 
iskân hakkından 350 lira fazla bulunduğu ileri 
sürülerek iskân fazlasının kendisinden geri is
tendiğinden bahsile şikâyet etmekte ve bunu ada
lete uygun görmiyerek 70 yaşında ihtiyar oldu
ğundan ve bu evi hayli tamir ettiğinden bah
sile bu evin elinden alınmamasını ve hilâfı ka
nun kendisinden alınan 140 liranın da iadesini 
istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti ceva
bında :

1 - Bu şahsa adi iskân suretile altında dük
kânı olan bir evin 1928 senesinde tahsis oldu
ğunu,

2 - Muhassas evin beş oda, iki mutfaktan 
ibaret olup ev ve dükkâna bidayeti tahsiste 
700 lira kıymet takdir olunduğu ve bu miktar 
üzerinden namına borç tahakkuk ettirildiğini,

3 - Mumaileyhin borcuna mukabil 1929 sene
sinde (140), 1938 de (40), 1939 senesinde dc 
(147 lira 99 kuruş) olmak üzere ceman yekûn 
kendisinden (327) lira 99 kuruş tahsil olundu
ğunu,

4 - Ev ve dükkâna takdir olunan kıymetten 
633 lira 11 kuruşunun eve ve 66 lira 89 kuruşu
nun da dükkâna ait bulunduğunun anlaşıldığını,

5 - Bu şahsın üç nüfus üzerinden iskân olun
duğunu ve 1771 sayılı kanunun 4 ncü madde
sine merbut cetvele nazaran iskân istihkakı be
her nüfus başına bir oda itibarile ancak üç oda 
olduğunu, halbuki muhassas evin beş oda oldu
ğuna ve iki mutfağın da bir oda ad ve itibarı
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2196 Talât Şevket 
"2305 j  hanlı.

Emekli malûl opera
tör.
Tokad.

Kesilen tekaüt ma
aşlarının iadesi.

lâzımgeldiğine göre altı odalı olan bu evden üç 
odasının 1866 sayılı kanuna tevfikan meccanen 
verilmesi diğer üç oda ile dükkânın borçlandırıl
ması icap etmekte olduğunu,

6 - Evin mukadder kıymeti 633 lira 11 ku
ruş olduğuna nazaran üç odaya 316 lira 55 bu
çuk kuruş isabet etmekte olduğunu ve binaena
leyh eve ait olan 633 lira 11 kuruşunun bor
cundan iskânı adi istihkakına tekabül eden 316 
lira 55 buçuk kuruşunun borcundan tenzilin
den sonra geriye 316 lira 55 kuruş kalmakta ol
duğunu ve bu paraya dükkâna ait kısım da 
ilâve edilirse gerek evden ve gerek dükkândan 
383 lira 44 buçuk kuruş borçlandırılması lâzım- 
geldiğini,

7 - Kendisinden muhtelif tarihlerde borcu
na mukabil 327 lira 99 kuruş tahsil olunduğu
na nazaran 383 lira 44 buçuk kuruş borcundan 
327 lira 99 kuruşunun tenzili halinde geriye 
55 lira 45 buçuk kuruş borcu kalmış olmakta 
ve binaenaleyh bu paranın tahsili icap ettiğini,

8 - Bu şahıstan fazla para tahsil edilmeme
si ve borç miktarının ve ipotek kaydinin bu 
esas dahilinde tashih ve ıslahı hususu 6 - VIII - 
1940 tarih ve 329/16199 sayılı yazı ile Yozgad 
vilâyetine tebliğ olunduğunu bildirmektedir.

îş  düşünüldü:
55 lira küsur kuruş borcu kaldığı anlaşılan 

müstedi hakkmdaki muamelenin tashihi ciheti
ne gidildiği ve binaenaleyh mağduriyeti mucip 
bir vaziyetin kalmadığı anlaşılmakla tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2766 15 - IV -1941

Müstedi dilekçesinde : Mülhak bütçeli idare
de çalışırken 1935 ve 1936 senelerinde haksız 
kesilen tekaüt maaşlarının iadesini istemekte
dir.
Maliye vekâletinin cevabında :
900 sayılı kanunun birinci maddesinde mütekait 
tabiblerden idarei hususiye ve belediye tababeti
ne tayin olunanların maaşlarının kesilmiyeceği 
tasrih edilmiş ve Büyük Millet Meclisince itti
haz olunan 26 - IV - 1937 tarihli 989 sayılı ka-
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rarda da : Hükümet tabibine, mülhak bütçeli 
idarelerin dahil bulunduğu yazılı bulunmuş ol
duğundan, mülhak bütçeli idarelerin 900 sayılı 
kanunda tadat olunan vazifelerinde çalışan 
mütekaitlerin tekaüt maaşlarına bu kararın 
tarihi olan 26 - IV - 1937 tarihini takip eden 
ay başından itibaren verilmesine başlandığı ve 
ancak kararın makabline şumulü bulunmadı
ğından bu karardan evvelki usul ve ahkâma bi
naen icra ve ikmal edilmiş ve emri vaki halini 
almış mesailin yeniden tetkik ve tadili icap etmi- 
yeceğinden 26 - IV - 1937 tarihinden evvel kesil
miş olan tekaüt maaşlarının iadeten tediyesine 
imkân görülmediği binaenaleyh D. Demiryolla
rında bulunan mütekait doktor Talât OrhanlI
nın tekaüt maaşının bu kararın ittihaz edildi
ği 26 - IV - 1937 tarihini takip eden ay iptida
sından itibaren tam olarak verilmesi lâzım ge
leceği ve fakat karardan evvelki maaşlarının 
tediye edilemiyeceği bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
Maliye vekâletinin tatbik ettiği muamele ka

naat bahş görülemediği surette hâdisenin İdarî 
dava yolile halli iktiza edip Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2305
2417

Recep Çepni. 
Altındağ mahallesin
de polis karakolu 
yanında 547 No. da. 
Ankara..

2767 15 - IV - 1941

Haksız olarak memu
riyetinden çıkarıldı
ğından şikâyet.

Müstedi dileğinde:
Çankırı Orman fidanlık müdürü Celâl Nova- 

nın Hâzinenin ızrarı yolundaki suiistimalâtmdan, 
ve bu bapta vaki ihbaratından muğber olan mu
maileyhin isnadatile memuriyetinden çıkarıldığın
dan bahsile şikâyet ve hakkının korunmasını talep 
etmektedir.

Ziraat vekâletinden alman cevapta:
Müstedinin, dilekçesinde Celâl Noyan aleyhi

ne beyan ve tadat eylediği suçlardan bir kısmı 
hakkında evvelce vaki ihbaratı üzerine mahallen 
tahkikat yaptırılarak suçlu Celâl Noyamn vazife
sini suiistimal etmiş olmasından dolayı hakkında 
idare heyetince bir karar verilmek üzere evrakı
nın Çankırı valiliğine gönderilmiş olduğu ve 
müstedinin bu kere evvelkilere zamimeten bahsetti
ği diğer mevaddın da tetkik ve tahkikile bir kara-
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2532
'2686'

2782 j 
2921i

İsmail Hakkı Yavuz- 
türk.
Mimar Sinan mahal
lesinin Zembilli so
kağında 5 No. da, 
Fatih - İstanbul.

Tahsilde bulunduğu 
Maltepe Askerî lise
sinden ihraç edildi
ğinden şikâyet.

ra raptı hususunun vilâyete ayrıca tebliğ edildiği 
ve müstedinin vazifesine nihayet verilmiş olma
sına gelince: Mumaileyhin fidanlık hizmetinde 
temadi eden yolsuz hareketlerine ve Çankırı va- 
liliğile mahallî idaresinin bu husustaki işarlarına 
binaen vazifesinden uzaklaştırılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Bu bapta etraflıca malûmat alınmak üzere bir 
memur izamı hakkında vekâlete yazılan tezkere 
üzerine Encümene gelen Orman umum müdür 
muavini Halil Erkutun şifahen vaki olan beyana
tına ve vekâletçe de evvelki tezkeresine ek olarak 
vürut eden 5 - IY -1941 tarihli tezkere muhtevi
yatına nazaran mumaileyh Recep Çepninin sahte 
senetlere istinaden harcırah beyannamesi tanzim 
ederek bunları hayvan sahibi sıfatile parasını 
almışçasına Işıklar köyünden Memet Işıkla köy 
eğitmeni Memet Ali Güneşe imza ve köy muhtarı 
Hüseyin ile aza Ahmet ve îsmaile tasdik ettirdiği 
orman müfettişliğince yaptırılan tahkikattan an- 
laşılmasile mumaileyh haklarındaki tahkikat ev
rakının Recep Çepneye ait evrak ile tevhiden 
cümlesi hakkında karar verilmek üzere Çankırı 
valiliğine gönderilmiş olduğu bildirilmiştir.

îş  düşünüldü:
Müstedinin ihbaratı üzerine Celâl Noyan hak

kında kanunî tahkikat ve takibata başlandığı gibi 
kendisine ait suçlardan dolayı şeriki erile birlikte 
takibata tâbi tutulduğu anlaşılmakla Encümence 
yapılacak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2768 15 - IY -1941

Müstedi arzuhalinde : Tahsilde bulunduğu 
Maltepe Askerî lisesinden ihraç edildiğinden şi
kâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâleti cevabında : müstedinin 
babasının İstiklâl Harbinde Millî Hükümet a- 
leyhine çalıştığı sabit olarak idam edilmiş ve 
bu sebeple müstedinin Millî karakterinden şüp
he edilerek askerî lise ve orta okullar talimatna
mesinin 71 nci maddesinin C fıkrasına tevfikan 
mektepten çıkarılmış ve memleketin selâmeti ve 
bilhassa ordunun müstakil subaylarını teşkil ede-



Arzuhal hulâsası
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

869 j Rıza.
907 I Erzurumlu.

îçmesu mahallesinde. 
I Tokad.

cek olan okurların gerek kendilerinin ve gerek 
ailelerinin (ana, baba, kardeş, veya resmen veli
lerinin) kötü hal ve şöhret sahibi olup olmadık
larında çok hassas bulunulduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü :
Bir İdarî dava mevzuu olabilecek olan dilek 

hakkında encümence bir muamele ifasma imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2769 15 - IV -1941

Verilen arazinin mev
cut nüfusuna tekabül 
etmediğinden şikâyet.

Müstedi dilekçesinde : Aslen Erzurumlu olup 
muharebe esnasında Tokada hicret ettiğinden ve 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince kendisine 
arazi verilmesi hakkında mahalline emir verildi
ği halde bir çok müşkülâta maruz bıraküdığın- 
dan ve verilen arazinin de mevcut nüfusuna göre 
verilmediğinden bahsile şikâyet etmektedir:

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti cevabın
da : Bu kişinin daha evvel mükerreren vaki mü
racaatları üzerine yapılan inceleme neticesinde 
eski eşya satıcılığile meşgul olup maişetini bu su
retle temin etmekte olduğu ve bilfiil ziraatle işti
gal etmediği ve borçlanma yolile toprak verilme
sine imkân olmadığı bildirilmiş ise de bilâhare 
Tokad vilâyetinden alman yazıda toprağa bağ
landığı takdirde ziraatle iştigal edeceği anlaşıl
mış olmasına binaen nüfusu nisbetinde Hazine 
malı araziden toprak verilmesi 6 - IV - 1939 tari
hinde Tokad vilâyetine tebliğ edilmiş ve kendisi
ne 36 küsur dekar toprak verilmiş olmasına rağ
men daha fazla toprak almak maksadile münase
beti olmayan bir kızı, kendisine evlât göstermek 
suretile sahte evrak tanziminden dolayı hakkında 
takibata girişilmiştir. Tahakkuk edecek neticeye 
kadar verilen bu arazinin dahi temlik ve tescili 
yapılmamış olduğu Tokad valiliğinin yazısından 
anlaşılmış ve şu hal karşısında başkaca arazi ve
rilmesine de imkân görülmemiş olduğu bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü : Encümence de yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2770 15 - IV - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve , 
oturdukları yer

2154 Vıısuf Mungan.
2262 Savurkapı mahallesi.

Mardin.
2072
2174

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verild:

Mahkemeden aldığı 
ilâmın infaz edilme
diğinden şikâyet.

Müstedi tarafından verilen arzuhalde : 
Dedesi namına tapuya bağlı ve dörtte t 

mirasçı sıfatile kendisine ait handaki hissei n 
sibesini senelerce almakta olduğu halde evkj 
hesabı vermediği bahaııesile mütevellilikten s 
olunduğunu ve hissesinin verilmesi için mali 
meden aldığı ilâmın katiyet kesbetmesine r; 
men infaz olunmadığından şikâyet etmektedir 

Diğer bir istidasında da dedesi tarafmc 
vakfedilen hanın mütevelliliğine kendisi ta; 
olunduğu halde Evkaf idaresi şeraiti vakfa i 
yet etmiyerek hanı kendisi idareye başladığ 
beyanla hukukunun muhafazasını istemekte< 

Evkaf umum müdürlüğünden alman 
vapta :

Müstedi Diyarbakırda Keremüzade Musa 1 
lebi vakıfı evlâdından olduğunu ve mütev< 
iken suiistimalinden dolayı azledildiğini 1 
vakfın yegâne geliri, bahsedilen hanın dör 
bir hissesinden ibaret olduğunu ve bu da v j  

fiyeden sayılan hizmetlere muhassas ve fazl 
da gelir şartlarına tahsis kılınmış bulunduğu 
ve vakfiyede yazılı tahsisler hilâfına müsted 

evlât hissesi veyahut başka bir namla para 
rilmesine mevzuatın müsait olmadığı bildi 
inektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet e 
len Umum müdürlük muavini İsmet Berkic 
alınan izahatta : Vakıfın torunu ve vakfın r 
tevellisi olan hesap vermediğinden azil ile m 
tedinin mahkemeye müracaatla istihsal eyled 
bir ilâmla 1933 yılında yine mütevelli tanı 
rak bina kendisine teslim kılınmış idi ise 
Evkaf idaresinin kaymakamlığına ve şahsi} 
hükmiyesine lüzum olmadığı kanaatile kar 
hükmünü hiçe sayarak yine vakıf hesabı hakkıi 
müdiriyete rapor ve hesap vermemiş olduğ 
dan kanunen salâhiyeti olan heyet tarafınc 
ikinci defa azlolunarak mahkemeye sevk e» 
miş ve 1935 den itibaren vakıf emvaline ve 
sabına müdiriyet tarafından vaziyet olunaı 
vakıf şartları dairesinde Vakıflar kanunur
6 nci maddesine tevfikan vakıf malları emane 
idare edilmeğe başlanmış olduğunu bildirmiş 

İş düşünüldü :
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3286 Memet.
3457 i Kadiroğlu.

; Kemalpaşa nahiye-
| sinin Dereiçi köyüıı-
{ den Lokum cuoğulla-
j rından.
i Çoruh.

İhya ettiği arazinin 
elinden alındığından 
şikâyet.

Vaktile istihsâl eylediği ilâmla gerek vakıf 
malları ve gerek mütevellilik kendisine teslim 
edilen müstedinin kanun hükümlerini yerine 
getirmiyerek bütün vakıflar üzerinde idare ve 
murakabe salâhiyeti olan Evkaf umum müdür
lüğüne hesap vermediği ve bu yüzden ikinci de
fa azledildiği anlaşılmasına ve muamelenin bu 
dairede cereyanından yine hukukunun ziyaa 
uğratıldığı iddiasına musir ise kazaî mercilere 
müracaat eylemesi icap eylemesine binaen En
cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2771 15 - IV - 1941

Müstedi dilekçesinde : Köyünde dede ve ba
badan kalma tapuya gayrimerbut topraklarını 
ihya ve imar ettiğinden ve civarındaki bir kı
sım araziyi de satın alarak bunlara kattığın
dan, fakat iskân heyetinin bu toprakları elin
den alarak başkalarına verdiğinden bahsile şi
kâyet etmekte, eski arazisini kendisine iadesini 
istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Müstedi Memedin kırk dönüm toprağı oldu
ğunu ve bunun 30 dönümünün bağ ve meyvelik 
bulunduğunu ve bahse mevzu toprakların on 
beş dönümünün kendisine babasından intikal et
tiğini ve yirmi beş dönümünü de başkaların
dan satın aldığını ve ancak bu satış muamelesi
nin resmî bir şekilde cereyan etmediğini ve bu 
toprakları müstedinin 1330 senesinden beri işgal 
ile imar ve ihya ettiği halde otuz dönümden iba
ret olan bağ ve bahçesinin elinden alınarak ay
ni köyden başkalarma verildiğinin anlaşıldığı 
ve bu otuz dönüme mukabil kendisine başka 
mahalden kırk dönüm arazi verilmiş ise de bu
nun ancak on dönümünün verimli ve diğer 
kısmının gayrikabili istifade bulunduğunun an
laşıldığını beyanla usulsüz olarak yapıldığının 
tezahürü üzerine bu tevzi işinin düzeltilmesi 
hususunun Çoruh vilâyetine yazıldığını bildir
mektedir.

İş düşünüldü : Usulsüz yapdan muamelenin
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düzeltilmesi hakkında mahalline emir verildi
ğinden Encümence yapılacak muamele kalmamış 
olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2772 15 - IV -1941

1212
1272

1299
1359

Şakir Zümre. Muamele vergisiıı-
Türk sanayii harbi- | den muafiyetinin te- 
ye ve madeniye fab- mini, 
rikası sahibi.
Haliç - Karaağaç. !
İstanbul.

Verilen arzuhalde: 
i Bir çok fedakârlıklar ihtiyarile vücude getiri- 
! len müesseseleriııin mevaddı iptidaiye tedarikin- 
| de müşkülât çektiklerinden bahsile muamele ve 
! istihlâk vergisinden muaf tutulmalarını ve bil

hassa millî müdafaa ihtiyaçlarını temin sadedin
de gördükleri hizmetin ehemmiyeti nazarı dikka
te alınarak döviz tedarikinde yardım edilmesi is
tenmektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta:
1 — Vaziyeti hazıra sebebile memleketimizde 

harp malzemesi sanayiinin inkişafı için 1 haziran 
1940 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konu
lan 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 89 
ncu maddesinin 5 nci fıkrası mucibi bu gibi mü- 
esseselerin hariçten ithal edecekleri ve nevileri 
îcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilân olunacak 
mamul ve nimmamul maddelerin muamele vergi
sinden muaf tutulacağı ve bu nevilerin tesbiti 
için İktisat vekâletince tetkikatta bulunulduğun
dan neticede İcra Vekilleri Heyetinden karar 
alınacağı,

2 — İstidaya bağlı listede isimleri yazılı me- 
vaddan gümrük tarifesinin 557/A, 569/C, 652, 
658, 666 numara ve pozisyonlarına girenlerin ka
nunun 89 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası mucibi 
İcra Vekilleri Heyetince müttehaz 2/13993 sayı 
ve 17 - VII -1940 tarihli kararname ile vergiden 
istisna edilmiş olmakla 1 haziran 1940 dan iti
baren vergiden muaf tutulduğu,

3 — İstidaya bağlı cetvelde yazılı mevaddan 
alman istihlâk vergisi maliyeti tesiri bakımından 
ayrıca bir hüküm ve tedvinini istilzam edecek 
derecede bulunmadığını ve bir muafiyet iddiasını 
icap ettirecek mahiyette görülmediği,

4 — Ve yine listelerde gösterilen malların kli
ring ve takas yolile mubayaası mümkün olmakla 
beraber Amerikalılarla mevcut Ticaret Anlaşması 
hükümlerinin, bedelleri sıraya tâbi tutularak
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4164 ; Mustafa Lokutııcu- 
4389 i oğlu ve Ar.

I Kemalpaşa nahiye
sinin Dereiçi köyün
den.
Çoruh.

Tap ılu arazilerinin 
ellerinden alındığın
dan şikâyet.

ödenmesi şartile Amerikadan mal ithaline müsait 
bulunması itibarile bu malzemenin bu esaslar 
dahilinde tedariki mümkün bulunduğundan dö
viz cephesinden yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Dilek Maliye vekâletinin cevabı üzerine En

cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2773 15 - IV -1941

Müstedi dilekçesinde :
Uzun senelerdenberi dededen kalma ve tapu

ya gayr i merbut topraklarının bu kerre iskân 
heyeti tarafından elinden alınıp başkalarına 
teslim edildiğinden ve kendisine verimsiz top
raklar verildiğinden şikâyetle eski topraklarının 
kendisine verilmesini istemektedir.

S. ve îç. Mua. Vekâletinin cevabında : 
Lokıımcu Mustafanm çiftçi olduğundan ve 

yedi nufus ailesi bulunduğundan dede ve baba
sından kendisine kalan ve verim kabiliyeti faz
la kırk dönüm tarla ve bahçeyi 330 senesinden- 
beri işgal etmekte olduğu halde Dereiçi köyünde 
yapılan umumî tevziatta bu topraklardan 25 dö
nümünün 474 sayılı kanunun birinci maddesi 
hükümlerine aykırı olarak elinden alınıp baş
kalarına verildiğinden ve mukabilinde kendisi
ne on beş dönüm toprak verilmiş ise de bu yer
lerin verimsiz olduğu anlaşıldığından bahsile 
bu hareketin 474 sayılı kanuna muhalif görüle
rek bu toprakların derhal müstediye teslimi ve 
bu şahıs namına temlik ve tescili hususunun Ço
ruh vilâyetine yazıldığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Yapılan muamele haksızlığı anlaşılarak a- 

razilerinin müstediye iadesi emir verilmiş oldu
ğundan yapılacak muamele kalmadığına karâr 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2774 15 - I V -1941
I
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4163 [ Osman Karaşan, Ali 
4388 i Karaşaıı.

Kemalpaşa nahiyesi- 
; ııiıı Dereiçi köyün

den.
I Çoruh.

Tapulu arazilerinin 
İskân heyetince elle
rinden alındığından 
şikâyet

Müstediler dilekçelerinde :
Dede ve babalarından kalma ve henüz tapula

rım alamadıkları topraklarının bu kere iskân 
heyeti tarafından ellerinden alınarak başkaları
na tevzi edildiğinden ve uzun zamandanberi işle
yerek imar ve ihya ettikleri ve bahçe haline ge
tirdikleri bu araziye mukabil kendilerine verim
siz topraklar verildiğinden şikâyet ile eski top
raklarının kendilerine iade edilmesini istemekte
dirler.

S. ve 1. Mu. Vekâletinin cevabında :
Osman Karaşanm dede ve babasından kalma 

üç parçada dört dönüm bahçesi ve ayrıca Ali Ka- 
raşanla müşterek 29 dönüm toprağın 1330 sene
sinden beri şagili olduğu bahçe içinde ceviz, elma, 
hurma ağaçlarile ayrıca bağı bulunduğu ve bun
lardan bir kısmının elinden alınarak başkasına 
verildiği ve Ali Karaşanm da : üç parçada dört 
dönüm bahçesi ve Osman Karaşanla müşterek 29 
dönüm toprağı olup bunlardan da bir kısmının 
elinden alınarak umumî tevziatta başkalarına 
teslim edildiği anlaşılmakta ve bu vaziyette bu 
bahçelerin ellerinden alınarak başkalarına tevzi 
edilmesi vekâletçe doğru görülmemekte olduğun
dan bu toprakların derhal bu şahıslara teslimile 
namlarına temlik ve tescil muamelesinin yapıl
masının Çoruh vilâyetine yazıldığı bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü :
Arazilerinin yine kendilerine iadesine emir 

verilmiş olduğundan yapılacak muamele kalma
mış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2775 15-IV-1941

Beis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

II. Karan H. Şarlan M. Ulaş F. Sözener Lûtfi Gören N. Kayaalp

Gazianteb Niğde Samsun Tokad 
M. Şahin N. Erem N. Fırat M. Develi
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Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1792 | îsnıail Yılmaz. Malûlen tekaütlüğü- Müstedi arzuhalinde :
1880 i Jandarma bölüğü e- nün temini, 

mekli .teğmeni 1458 
sicil numaralı.
Bafra,

Umumî harpte malûl olduğundan ve malûl- 
lara hak verildiğini 1937 senesinde işiterek mü
racaat etmiş ise de Jandarma umum komutan
lığınca müddeti içinde müracaat etmediği ileri

j  sürülerek dileğinin reddedildiğinden şikâyet et
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
! 20 nisan 1335 de tekaüt olan ve raporu Sıh

hat işlerince tetkik olunarak malûliyeti, dere- 
j ceye dahil olmadığı cihetle kıdemi üzerinden te

kaüt maaşı yapılan müstedinin son müracaatı 
! 3255 sayılı kanunda tayin olunan bir aylık müd-
I det içinde vaki olmadığı için tekrar tetkikine 
: imkân olmadığı ve hakkında yapılacak bir 

muamele bulunmadığı bildirilmektedir.
îş düşünüldü :
Vekâletin son muamelesine kanaat edilme

diği surette idarî dava yoluna müracaat etmesi 
icap eden müstedinin bu dileği üzerine encü
mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

! arzuhali okundu :
Bir vatandaşın kanun tefsiri talebile sepke- 

decek müracaatlar üzerine tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedi Millî korunma kanununun 59 ncu 

| maddesi mucibince iki sşne sürgün ve 500 lira

Karar No. Karar tarihi

2776 16 - I V -1941

1291 Yakup Şenkul. j 3028 sayılı kanunun Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bazı hü
kümlerin eklenmesine dair 3028 sayılı kanunun 
hususî vaziyetine göre tefsiri hakkındaki dile
ğine bir cevap verilmesini isteyen müstedinin

1351 i Devlet Demiryol a- tefsiri, 
telyesi sicil memuru. 
Eskişehir.

Karar No. Karar tarihi

2777 1 6 -TV-1941

2598 Ahmet özcaner.
2730 j Mitatpaşa Oymalı

1 lakkmda verilen 
hükmün kanuna uy
gun olmadığından 
şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Kahve satmaktan iki 
sene sürgün ve 500 lira ağır para cezasına çarp
tırıldığını ve hüküm her ne kadar tasdik edilmiş 
ise de kanuna uygun olmadığından hükmün re- 
fini istemektedir.

havuzlu sokağı No.
2 bakkal.
Salihli.
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Ârzıifîal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

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

2203
2312

cezaya mahkûm olmuş ve hüküm de tasdik edil
miş ise de bu kanunun son tadili ve tadilin de 
makabline şumulü dolayısile hükmü veren mah
keme tarafından Ceza Mahkemeleri Usulü ka- 

: nununun 402 nci maddesi mucibince maznunun 
temin eylediği haksız menfaatin altı kilo üze
rinden 240 kuruştan ibaret olduğu ve bu men
faatin pek hafif telâkkisi icap ettiği nazara alı
narak son kanun mucibince 25 lira ağır para 
cezasile 7 gün müddetle dükkânının kapatıl
masına karar verildiği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Kanun dairesinde muamele 
yapılmış olduğundan tayini muameleye mahal 
olmadığniA karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ali Riza Mazıcı. ve 
Ar.
Köylü işlerini satan 
küçük tüccardan. 
Malatya.

Ziraat bankasına o- 
lan borçları hakkın
da.

2778 16- I V -1941

Müstediler arzuhallerinde :
Ahvali hazıra ve buhran dolayısile, ziraat- 

lerinin ve meyvelerinin iyi olmaması ve tütün
lerin iyi fiat etmemesi yüzünden ipoteğe bağ
lı Ziraat bankası borçlarının uzun vadeye bağ
lanmasını istemektedirler.

Ziraat vekâletinden gelen cevapta : 
Müstedilerin hepsinin ticaretle meşgul ol

dukları ve ticarî kredileri üzerine kendilerine 
ikraz yapıldığım ve müddeti zarfında hesapla
rını tasfiye etmedikleri için 340 senesi sonuna 
kadar temdit olunduğunu ve bu müddet zarfın
da da ödeyemedikleri borçlarının dörtte bi
risi defaten ve bakiyesini de her ay ikişer yüz 
liradan ödemek şartile teşrinsani 1941 sonuna 
kadar temdidine dair şubeye emir verildiğini 
ve bu paraların uzun vadeye bağlanması için 
mevzuatın müsait olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2779 16 - I V -1941
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« j Arzuhal verenle- 
g ğ j rin adı, sanı ve 
İj [ oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1798

1886

Osman özel ve Ar. 
Hıdıroğlu.
Yamalak ve Bucak 
köyleri halkı namı
na.
Karacasu.

Pirli bey kanalı hak
kında.

Müstediler arzuhallerinde :
Pirli bey kanalı inşaatı esnasında köylerin

den geçen arkın tahminen beş yüz metre kadar 
uzaktan tesbit edildiği halde yeni kanalın ark
tan 150 metre kadar aşağı indirildiği ve bu yüz
den mühim zararlara uğradıklarından tashihini 
istemektedirler.

Nafıa vekâletinin cevabında :
Müstedilerin evvelce de vekâlete ayni şekil

de müracat ettiklerinden yapılan tetkikatta 
ölçü dedikleri ölçme ameliyesinin sulama kanalı 
güzergâhının ilk araştırılması ve güzergâh ha
ritasının alınması için kazık çakılması ve harita 
alma ameliyesi olduğu, kanal güzergâhının şe- 
ritvari haritası alındığından köylüler harita
nın reis kazıklarını güzergâh kazıkları zan- 
netiklerini ve sulama kanalına evvelce alınan 
harita üzerinden 0.0004 meylinde mebdei rakım 
olan (121.40) rakımı tesbit olunarak zemine 
tatbik edildiğini ve bu suretle köy evlerinin as
garî zarar görmesinin göz önünde tutulduğu 
ve sahada kaybedilmiş arazi olmadığı ve bu şe
kilde kendilerine tebligat yapıldığı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü :
Encümence bir muamele ifasına imkân ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2780 16- I V -1941

1045 Sezaî Sezer.
109İT Tapu sicil muhafızı. 

Kayseri

Vaki şikâyetine ce
vap alamadığına da
ir.

Tokat defterden Cevdet Koralin Millî em
lâk şatış işlerinde yaptığı yolsuzluklara dair 
sebkeden şikâyet ve ihbarına karşı kendisine 
tahriren cevap verilmediğinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhalina karşı Maliye vekâletin
den verilen cevapta:

Bir ambar ve altındaki dükkânların satışın
da üç kişilik komisyonda iki muhalif reye karşı 
tek reyle kanuna yanlış mana verilerek hüsnü ni
yetle ihale yapıldığı anlaşıldığından defterdar 
hakkında sadece inzibatî cezanın tayin ve 
tebliğ edildiği ve 172 metre murabbaı olarak 
satılan bir arsanm 375 metre murabbaı zuhur 
etmesi üzerine tetkikat ve tahkikat yapılmakta 
olduğu bildirilmekte, ve $ahsa ait mesail lıak-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve nc* sebebden verildiği

1458

1525
Ilanife Karap. 
Teşvikiye mahallesi 
No. 16 ncı taş okul 
arkasında kulübele
rin sahibi.
İstanbul - Beşiktaş.

İhya ettiği arsanın 
ve kulübelerin ken
disine verilmesi.

3738 [ Aktiimür Urkaıı. 
1821 ; Mihayiloğlu.

Zaman otelinde.
! Samsun.

Vatandaşlığa kabu
lü.

kında vaki müracaatlara Teşkilâtı Esasiye ka
nununun 82 nci maddesine tevfikan cevap ve
rilmesi icap etmekle hadisede ammeye teallûk 
eden ihbar üzerine müstediye cevap verilme
diği ilâve olunmaktadır, 

îş düşünüldü:
îhalede defterdarın suiniyetle hareket etti

ğine dair alâkadar vekâletçe bir kanaat hasıl 
edinemediğinden ve satılan arsanın sathı mesa
hasının fazla zuhur eylemesi üzerine tahkika
ta tevessül olunduğundan ve şu suretle müşte
kinin ihbarı üzerine muamelât yapılmış bulun
duğundan encümence yapılacak muamele 
kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2781 16 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde :
Yirmi sene evvel yapmış olduğu teneke ku

lübelerin kirasile geçinmekte olduğundan ve ku
lübelerin yanındaki arsayı da ağaçla imar etti
ğinden ve on beş seneden beri tasarrufunda 
bulunduğundan bahsile vergilerini verdiği arsa
nın ve gerek kulübelerin arsasının kendisine 
verilmesini istemektedir.

îş düşünüldü :
Gerek imar ve gerek iktisap müruru zama- 

nile bir hak iddia edildiğine göre icabeden Hü
kümet makamlarına müracaat edilmesi ve dilek 
isaf kılınmadığı suretle kazaî yollara gidilmesi 
icabedeceğinden Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2782 16 - IV - 1941

Rusyadan Bulgaristana gitmiş ve orada ailesi 
efradını bulamadığından gelip Türk tabiyetine 
kabulünü istemiş ise de reddedildiğinden şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletin
den verilen cevapta :

Samimî olmıyan dileğin kabul edilmediği bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : Türk vatandaşı olmıyanlar



i A r z u h a l  v e r e n l e 

r i  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

1654
1733

1353

1414

Abdurrahmaıı Müs- 
lümoğlu ve Ar.. 
Kahta köyünde. 
Tercan.

A r z u h a l  h u l â s a s ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Davalarını sürünce
mede bırakıldığın
dan şikâyet.

Yusuf Agâh Berkol. 
İnönü caddesi 579 
numarada.
İzmir.

On sekiz sene terk 
ettiği tekaüt aidatı
nın iade edilmesi.

Ya bir memuriyeteSadık Breş.
Kozluda kayalık ma-1 tayini veya malulen 
hailesinde eski ma- \ tekaüd edilmesi, 
den memurlarından.
Zonguldak.

hakkında Encümende karar ittihazına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2783 16 - IV - 1941

Ermeni Madik Menasla mühtedi Ramazanın 
rüfekâlarile birleşerek köylüye zülüm yapmak
ta olduklarından ve memurlar ve hâkimler bun
ların tesiri altında kalarak davalarının sürün
cemede bırakıldığından şikâyet eden müstedile- 
rin arzuhallerine Adliye vekâletinden verilen ce
vapta :

Müstedilerin şikâyetleri bir delile istinat et
mediği için hâkimler hakkında bir muamele ifa
sına mahal görülmediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2784 16 - IV - 1941

65 yaşını doldurduğundan memuriyetten çı- 
rılmış ve 25 sene hizmeti mesbük olmadığından 
ne tekaüt maaşına ve ne de ikramiyeye istihka
kı tanınmamış ise de on sekiz sene tekaüt aidatı 
verdiğinden ve 788 sayılı kanunun muaddel bi
rinci muvakkat maddesi mucibince emsali gibi 
tasfiye muamelesine tâbi tutulması icab eder
ken bu haktan da mahrum bırakıldığından şikâ
yet eden müstedinin arzuhali okundu:

Bir İdarî dava ile kazaî mercilere müracaat 
etmesi icabeden müstedinin arzuhali üzerine 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2785 16 - I V -1941

21 senelik memur olduğundan ve 67 liralık 
eşyanın noksanı yüzünden üç ay hapsine ve o 
kadar müddet memuriyetten mahrumiyetine da
ir verilen cezayi çektiğinden bahsile ya bir me
muriyete tayinini veya malulen tekaütlüğünü 
isteyen müstedinin arzuhaline karşı İktisat ve
kâletinden verilen cevapta : Zimmetine para ge-
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Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebdcn verildiği

2575
2705

Zühtü S. Bilimer. 
Meydancık mısırlı- 
oğlu hanı No. 1/2 
Müteahhit.
İstanbul.

Askerlikle alâkası
nın kesilmesi ve 
Devlet hizmetinde 
kullanılmaması hak
kında kararların 
kaldırılması.

2572 i Hüseyin Balaban. | Tarlaları H. 
2702 i  Bekmez pazarında i  

demir tüccarı.
Kütahya.

çiren müstediye yeniden bir vazife verilemiye- 
ceği ve tekaütlüğü hakkında vaki müracaatı ü- 
zerine muamelesinin yapılmakta olduğu bildiril
mektedir.

Bu işe ait mevcut Devlet şûrası ilâmında : 
Mahkemece verilen ceza mahkûmiyeti sebe- 

bile alâkası kesilen bir memurun tekrar vazife
ye tayini için vekâletin mutlâk bir salâhiyeti 
haiz olduğu yazılı bulunmaktadır.

îş düşünüldü : Üç aylık mahrumiyet cezası
nı çektikten sonra yeniden memur olmak salâ
hiyetini ihraz eden müstedinin bir vazife ile tav
zifini zarurî kılacak bir hüküm ve müeyyide 
olmadığından vekâletin tatbik ettiği muamelede 
haksızlık görülmemekte ve dileği cümlesinden 
olan tekaütlüğüne ait muamelesinin devam et
mekte olduğuna göre Encümence bu hususta 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2786 16 - IV -1941

Balkan ve Umumî harplere iştirak ettiğinden 
ve siyasetle meşguliyeti vesilesile tekaüt edil
mediğinden ve altı aya mahkûmiyeti ve asker
likle alâkasının kesilmesi Devlet hizmetinde 
istihdam edilmemesi hakkındaki kararların re- 
fini isteyen müstedinin arzuhaline M.M. vekâ
letinden verilen cevapta :

Müstedinin Askerî Temyiz mahkemesinde bu 
noktalara matuf davasının reddedildiği bil
dirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma bina

en mahkemelere ait mesail hakkında ve oradan 
verilen karar üzerine encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2787 16 - IV -1941

Pancar zıraatile kıymetini kaybeden tarla
larının kıymet takdirile paraya çevrilmesini ve 
Hukuk mahkemesine ait bir davanın Ticaret 
mahkemesine aidiyeti şeklindeki kararın yol
suzluğundan ve bu hususa ait tashihi karar di-
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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

2297
2409

Osman Saffet Do- 
ğanay.
Hamamönü İnönü 
mahallesi Akyolso- 
kak No. 23 
Ankara.

Memuriyete tayini.

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

leğinin reddine dair ittihaz olunan karardan 
şikâyet eden müstedinin arzuhaline Adliye ve
kâletinden verilen cevapta:

Müstedinin alacağının tahsili ve ipotekiıı pa
raya çevrilmesi yolundaki davası Hukuk mah
kemesince reddedilmiş ve hükmü havi ilâm 
temyizen tasdik kılınmış ve tashihi karar dava
sı da reddolunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Müstedinin ilk kısım dileği 
hakkında tayini muameleye mahal olmadığına 
ve mahkeme kararının refi hakkmdaki şikâ
yetine gelince: Yüksek Meclisin 311 saydı ka
rarına binaen bu hususta encümende mahkeme 
kararlarının tadiline karar verilemiyeceğinden 
bu noktadan da dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2788 16- I V -1941

Müstedi arzuhalinde : Kaş orman bölge şef
liği vekâletini ifa eylediği sırada tapulu arazi 
içindeki ağaçlar hakkında yaptığı muamelenin 
yanlışlığı ileri sürülerek işten el çektirildiği ve 
tahkikatının on günde bitmesine rağmen evra
kın iki sene sonra Hukuk müşavirliğine verildi
ğini ve noksan olması dolayısile tekrar iade edil
diğini ve iki sene daha kalacağından korktuğu
nu ve bu arada kendisine açık maaşı verilmedi
ğini, ayni şekilde açığa çıkarılan Antalya Or
man mühendisi Azmiye Vekâlet derhal ücretli 
bir iş verdiğini ve kendisinin müracaatına ise 
menfi cevap verildiğin beyanla ücretli bir memu 
riyete tayinini istemektedi.

Ziraat vekâletinin cevabında : Müstedinin 
Kaşta hilâfı hakikat rapor vererek Hazine hu
kukunun ziyama sebebiyet verdiği cihetle işten 
el çektirildiğini ve işin uzun süreceği düşünü 
lerek 25 lira maaşlı Çankırı orman mühendis mu 
avinliğine tayin kılındığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin dileği yerine ge
tirilmekle yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2789 16 - IV -1941
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2659 Sadullah Sulaklı. ■ Teadül kanununun j Kontrollüğe tayini zamanında emsali veçhile 
2795 Mühürdar civarı I bahşettiği haktan is- ! Teadül kanunun bahşettiği haklardan istifade 

i Gündoğdu sokak 21 tifade ettirilmediğin- ettirilmediği 22 lira üzerinden tekaütlüğü Di- 
No. lı Mığırdiçyan | den şikâyet. j vanca tasdik kılınmış ise de kendisine zorla

i apartmanı 1 ırama- I j tekaütlüğünün talep ettirildiği ve son aldığı ma-
! ralı dairesinde. j | aş da asgârî müddeti doldurmadığı için bir de
i Kadıköy - İstanbul. I j rece noksan tekaüt ettirilmiş olmasından şikâ

yet eden müstedinin arzuhaline karşı Dahiliye 
vekâletinden verilen cevapta : Müstedinin ta
lebi üzerine çarşı kontrol memurluğundan teka
üde sevkedikliği ve farkı maaş hakkında açtığı 

; davanın müddet müruru sebebinden dolayı Dev
let şûrasıııca reddedildiği bildirilmektedir, 

ı îş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı
kararma binaen Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2790 16 - IV - 1941
___ I I i_

j T  : ....... ’
2434 İhsan Gürbüzer. j Açıkta kaldığı ırıiid- Müstedi arzuhalinde : İstanbul ithalât Güın-
2556 Erenköy Bağdat cad-! dete ait maaşlarının riiğü Çubuklu gaz depoları baş memuru iken 

desi 306 No. da. I verilmesi. 932 senesinde açığa çıkardarak mahkemeye
İstanbul. j sevk edildiğini ve isnat olunan cürüm kabahat

nevinden bulunduğu ve bu da tebeyyün etıne- 
; diğinden beraat etmek üzere iken Af kanuııu- 
I ıııın meriyete girmesile davanın durduruldu

ğu ve mahkemenin devamı ıııüddetince açıkta 
kaldığı bir seneyi mütecaviz müddet için mev
kuf tutulan maaşlarının verilmemesi ve açıkta 
kaldığı müddetin hizmet müddetine zam edil
memesi sebebile dava açmış ise de Devlet Şura
sı deavi dairesince vekâletin muamelesinin hak
lı görüldüğünü, ve bu kem* tekaüde sevk edil- 

j mekle vekâletçe hazırlanan müddeti hizmet ced- 
I velinde açıkta bulunduğu müddetin fili hizmet 
I meyaııında hesap edilmiş olmasına binaen a- 
j ç.ıkta kaldığı müddete ait maaşlarının verilme- 
I miş olmasının doğm olmadığını beyan ve bu 
| haksızlığın izalesini ve açıkta kaldığı müddete 
j  ait olup verilmemiş bulunan maaşlarının veril

mesini istemektedir.
İnhisarlar vekâletinin cevabında: Her ne!

kadar 3656 sayılı kanunun 11 nci maddesinde 
i j | af ile ortadan kalkan suçlardan dolayı işten el
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oturdukları yer
Arzuhal hulâsası

2149
2257

Dede Dudu ve Ar. 
Halk namına. 
Payas.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının tak
site bağlanması.

E n c ü m e n  k a r a n  ve ne sebebden verildiği

çektirilen memurlara maaş verileceği yazılı 
ise hadisede cereyan ettiği zamanda meri olan 
1452 sayılı kanunun altıncı maddesinde affa 
uğrayanlara maaş verileceğine dair bir kayit 
olmadığından bu maaşm verilmesine kanunî im
kân olmadığı ve açıkta geçirilen müddetin filî 
hizmetten sayılması cihetine gelince :

862 sayılı kararın yedinci fıkrasında af kanu
nundan istifade edenlerin açıkta geçirdikleri 
müddetin filî hizmetten sayılmıyacağı tasrih 
edilmiş bulunmasına binaen tekaüt hesabın
da bu müddetin nazara alınmadığı ve tahakkuku 
evrakının divanca tasdik edildiği ve açıkta 
geçirilen müddetin hizmet cedvelinde gösterilmiş 
olması keyfiyetini bir hak olarak ileri sürül
mesinin yerinde olmadığı ve evvelce Devlet 
Şurasına bu yoldaki talebinin de reddedilmiş bu
lunduğu ve 3656 sayılı kanunun hükümlerinin 
neşrinden sonra tahaddüs eden muamelelere 
tatbik edilebileceğine ve ortada Devlet Şûrası
nın kaziyyei muhkeme hali almış bir ilâmı bu
lunduğuna göre bir şey yapılmasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
Hadise hakkmda Devlet Şûrasmca verilen 

kararın tadiline imkân olamıyacağmdan Yük
sek Meclisin 803 sayılı kararma binaen tayini 
muameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2791 16 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Portakal bahçelerinin 
harap olduğundan bahsile Ziraat bankasına olan 
borçlarının taksite raptmı istemektedir..

Ticaret vekâleti cevabında : Bahçeleri tama
men veya kısmen zarar gören Payas tarım kre
di kooperatifi ortaklarının borçlarının mevzuat 
hükümleri dairesinde tecili için mahallî ajansı
na talimat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dilek yerine gelmekle yapı
lacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2792 16 - IV -1941
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Memat Arıkan ve 
kardeşleri.
Arhavi nahiyesinin 
Aşağı kapisre köyün
den.
Ilopa.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

İstenilen tazminatın 
taksitle ödetilmesine 
ve arazilerinin geri 
verilmesine dair.

Hatice Bilgelıan. 
Börekçiler mahalle
si doğumevi sokak 
No. 14 
Balıkesir.

H. Bayram Saygılı.
Cezaevinde.
liasanoğlu.
Maraş,

Devlet şûrasındaki 
işini celp ve tetki
ki.

Yeni cezaevlerinden 
birine nakli

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

Müstedi arzuhalinde : Erbabı garezin tas- 
niatı yüzünden cinayet suçile 8 sene dört ay 
hapse ve 500 lira da tazminata mahkûm edildiği
ni ; dört sene beş ayı Rize, Trabzon cezaevlerin
de geçirdikten sonra yaşının 86 olmasına ve göz
lerinin göremez bir hale gelmesi sebebile mü
tebaki müddeti mahkûmiyetinden af ve tahliye 
edildiğini fakat evine döndüğü zamanS nüfus 
ailesinin iaşesine münhasır olan 2000 lira kıy
metindeki bahçesile 200 lirayı mütecaviz kıy
metteki malının tazminat akçesi mukabilinde 
haciz ve maktulün ailesi namına ihale edildiği
ni gördüğünü beyanla istenilen tazminatın 
taksitle ödenilmesine ve arazilerinin iadesi için 
lâzım gelen yerlere emir verilmesini istemekte
dir.

îş  düşünüldü : Bir muhakeme ilâmının infazı 
suretile tecelli eden bir icra vaziyetinin dilek 
dairesinde iadesi mümkün olamıyacağmdan di
leğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2793 16 - IY- 1941

Arzuhal sahibi - ölü eşi Alay kâtibi Cemal 
Bilgehanın müterakim muhassasatmın itası hak
kında Devlet şûrasına açtığı davanın birinci 
Deavi dairesince 15 - V - 1939 tarih ve 1860 sa
yılı kararile davası reddedilmiş ve işin itirazen 
ve iadeten tetkiki talebinde bulunmuş ve iadei 
muhakeme sebebi mevcut olmadığı görülerek da
vası reddedilmiştir.

Bu dosyanın celbile bir kerre de Meclisi âli
ce tetkik edilmesini istemekte ise de Yüksek 
Meclisin 803 sayılı kararma binaen Devlet şûrası 
kararlarının tetkik ve tadiline imkân olmadı
ğından dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2794 16 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde :
On beş sene katil suçundan mahkûm olup bu 

mahkûmiyetin 12 sene ve küsurunu çekmek su
retile doldurduğunu, ve hüsnühalle mahkûmiyet 
müddetinin dörtte üçünü bitirmiş olduğundan ge-
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ri kalan zaman için meşruten tahliye edilmesi
ni veyahut yeni ceza evlerine gönderilmesini 
istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
«Yeni ceza evlerinde ceza kanununun 13 ncü 

maddesinde yazılı şartlar dahilinde cezaları ça
lıştırılarak infaz edilmemiş olan mahkûmların 
meşruten tahliye edilmelerine kanun hükümleri 
müsait bulunmadığından ve yeni ceza evlerine 
görülen lüzum ve ihtiyaca göre mahkûmlar ara
sında sıhhî durumları nazara alınarak seçilen
lerin gönderilmekte olduğundan ve adı geçenin 
de bu şartları haiz olup olmadığı tahkik edil
mekte bulunduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Müstedi hakkında usul daire
sinde muamele yapılmakta olduğundan dileği 
üzerine tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2795 16 - IV - 1941

1399
146 i

Memet özkaya. 
Adliye vekâleti mer
kez bürosunda kâtip. 
Ankara.

Terfii hakkında. Arzuhal sahibi 3156 sayılı kanunu muvakkati 
ikinci maddesine göre tesbit edilen ücreti almak
ta ise de bu kanunun neşri tarihinde müstah
dem bulunanların bir defaya mahsus olmak üze
re terfilerine müsaade edilmesini istemektedir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2796 16 - IV -1940

3062
~3223~

Raşit Bademli.
T. B. M. M. Meclisi 
matbaası musahhih
lerinden.
Ankara.

Yangında yanan evi
nin arsası hakkında.

Müstedi arzuhalinde : Çıkan bir yangında be
lediye tarafından evi yıktırılmış ve arsasını sat
mak istediği zaman belediye ve imarca mezkûr 
yerin vaziyeti malûm olmadığından vesika veri- 
lemiyeceği söylenmiş, aradan beş sene geçtiği hal
de bu iş yine neticelenmemiş buna rağmen mun
tazaman vergisini verdiğinden bahsile yaptığı 
müracaatlara karşı «Biz istimlâk etmedik hakkı 
tasarrufunuz menedilmiş değildir, vergi ile mü

kellefsiniz» cevabını almış olduğundan şikâyetle hiç 
bir. suretle istifade edemediği bu arsa üzerine ya
pılan muamelede kanunen bir yanlışlık oldu
ğundan işin tetkikini ve zayi olan hakkının
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886 
024 I

Hilmi Kaynak . 
Balat Yatağan çeş
mesi Yorgancı sokak 
No. 3
Eski jandarma bölük 
komutanı.
İstanbul.

Askerlikten ihracı 
hakkında verilen ka
rarın kaldırılması H.

2544
1*671

Haşan Savaş. 
Pınarbaşı kazasında 
berber İbrahim ya
nında.
Kayseri.

meydana çıkarılmasını istemektedir.
Dahiliye vekâletinin cevabında :
Raşit Bademlinin «Tapulu olan kadastronun 

127 ada ve 53 numaralı parseli imarın 831 nu
maralı adası içine düştüğü ve bu adaya ait pilâ- 
nın yapılması ve tasdiki için Vekiller Heyetine 
sunulduğu ve tasdik işinin hitamında dileğinin 
yerine getirileceği bildirilmekte idi». Encümeni- 
rnizce vaziyet bir dafa daha Dahiliye vekâletin
den sorulmuş, gelen cevapta : Mezkûr arsanın 
Hayrullah ve Zeynullah namlarına satılmış ol

duğu ve mezkûr parselin imar vaziyeti ikmal 
edilerek yeni sahiplerine çaplarının verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Bilnetice yerine getirilmiş ol
duğu anlaşılan dileğin vaktinde isaf edilememe
si müstedi için maddi bir zarar tevlit ettiği su
rette bunun alâkadar makamlardan tazminat is
tihsali zımnında kazaî mercilere müracaat olun
ması mümkün olduğundan Encümence yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2797 16 - IV - 1941

Artist geçinen şarkıcı bir kadınla evlendiğin
den mahkeme kararile askerlikten çıkarıldığını 
ve bu karar aleyhine temyize müracaat edeme
miş ise de mağduriyetten vikayesi için hakkı
nın Millet Meclisince verilmesini isteyen müste
dinin arzuhali okundu:

Mahkeme kararları üzerine kanunen muay
yen yollara müracaat edilmediğine ve bu su
retle verilen hükmün katiyet kesbetmiş oldu
ğuna göre Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı 
dairesinde mahkeme kararlarının tadiline im
kân olmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2798 16 - IV -1941

İskânının temini. Müstedi arzuhalinde : Serbest iskâna tabî 
tutularak Bulgaristandan Kayserinin Pınar 
başı mahallesine gelmiş ise de muhtaç olduğun
dan bahsile iskânını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti cevabın-
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da; Mumaileyhin Hükümetten bir yardım is- 
temiyeceğine dair verdiği teahhüdname üzerine 
serbest göçmen olarak yurdumuza gelmiş o- 
lup 2510 sayılı kanunun 15 nci maddesinin 3 
ncü fıkrası mucibince serbest göçmenlere Hü
kümetçe masraf yapılamıyacağı ve ancak imkân 
olan yerlerde ev yeri ve toprak verilebilip bu 
göçmene de ev arsasile bağ yeri ve toprak ve
rilmesinin Kayseri Valiliğine tebliğ olunduğu 
ve şu kadarki bu şahıs bu yardımlardan başka 
diğer göçmenler gibi bilumum iskân yardımları
na mazhariyetini istemekte olup halbuki ser
best göçmenin salifüzzikir ev arsasile bağ ye
ri ve topraktan maada bir yardımda bulunul
masına kanunen imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2799 16- I V -1941

1854 j Akif Ömer ve Ar. 
1945 : Romanyadan gelen 

| göçmenler namına.
! Menemen.

Arazi verilmesi. Müstediler arzuhallerinde: 98 hanede 460 
nüfus olarak çift hayvaniarile birlikte Roman
yadan ana vatana geldiklerini ve Menemenin 
muhtelif köylerinde köylülerin evlerine yerleş
tirildiklerini ve şimdiye kadar ev ve arazi tev
ziatı yapılmadığından müşkül ve sıkıntılı bir hal
de olduklarını beyan ve ziraat mevsimleri geç
mekte olduğundan ve civarlarındaki bazı köy
lerde metrıık arazi bulunduğunu istihbar ettik
lerinden bunların ve istimlâk edilmesi lâzım 
gelen bu civardaki büyük çiftliklerden biri
nin istimlâkile vakit geçirmeden araziye sahip 
edilerek sefaletten kurtarılmalarını istemekte
dirler.

Sıhhat ve îçtimaî Muavenet vekâletinin ce
vabında: Romanyadan getirilen ve halen Me
nemen köylerine sevkedilmiş olan müstedilerin 
mahallî mürettepleri Trakya olduğu halde ah
vali hazıra sebebile buraya yerleştirilemedikleri 
ve bu sebeple iskân muamelelerinin zarurî ola
rak teehhür ettiği ve bunlardan 22 aileye 694 
dekar toprak tevzi edildiği ve gösterdikleri köy
lerdeki arazinin sattırılmıyarak 400 dekar top-
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1646
1725

Memet Nasih Yakov- 
lef.
Türkiye demir ve çe
lik fabrikaları idare 
âmiri Gıyasettin Gök- 
kent vasıtasile. 
Karabük.

Evinin mâliyece :;ap- 
tedildiğinden şikâyet.

rağm da 15 aileye tevzi kılındığım ve müteba
ki göçmenlerden henüz toprakları tevzi edilme
miş diğer ailelerin toprak istihkakların da Kı
zılay Cemiyetine ait Günerli çifliğinden te
min edilmek üzere teşebüse geçildiği bildiril
mektedir.

îş düşünüldü : Hükümetçe icap eden mua
melelere teşebbüs edilmiş olduğundan encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2800 16 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Rus tabiiyetinde iken
1921 senesinde Türkiyeye gelerek Beyoğlunda 
Kamerhatun mahallesinde arslan sokak 23 nu
maralı evi başkasından satın aldığını ve namına 
tapuya tescil ettirdiğini ve fakat 1062 sayılı ka
nun hükümlerine istinaden bu eve Mâliyece va
ziyet olunduğunu beyan ve 1936 senesinde Türk 

tabiyetine geçtiğini ve 1062 sayılı kanunun me
riyeti tarihi olan 28 - V - 1927 tarihinde kendi
sinin Sovyet tabası olmadığından mukabelei bil- 
misil esasına göre gayrimenkulün zabtedilmesi 
lâzım geleceğini beyanla bu haksızlığın düzetil- 
mesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta : Bahse 
mevzu hanenin eski Çarlık Rusyası tebasmdan 
Nikola Veledi Yako Vlef namına kayıtlı bulun
ması sebebile 1062 sayılı mukabelei bilmisil ka
nununa göre Hazine namına tescil edildiği ve 
mezkûr binayı bir müddet Maliye şubesi olarak 
kullanıldıktan sonra 1936 da tahliye edildiğini 
ve bunu müteakip Nikolanm diğer Memet Na
sılım bu binayı işgal ettiğini ve tasarruf iddia
sında bulunduğunu ve tahliyesi için İstanbul As
liye beşinci hukuk mahkemesinde aleyhine açı
lan davayı Hazine lehine neticelenmiş ve bu 
hüküm Temyizce de tasdik edilmesi üzerine 
Devlet şûrasına müracaat etmiş ise de Şûrai mü- 
şarünileyhaca da davasının reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Hâdise hakkında salâhiyetli 
mercilerden karar verilmiş olduğundan Yüksek
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1752
1836’

Arif Serimer.
Musa mahallesinde 
19 No. lı hanede. 
Denizli.

Sicil kaydının tashi
hi.

2271
2485

Memed Satılmış. 
Alioğlu.
Avanos kazasının To
paklı köyünden. 
Kayseri.

Köyünden çıkarı 
ğmdan şikâyet.

dı-

Meclisin 311 ve 803 sayılı kararları mucibince 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2801 16 - IV - 1914

Müstedi arzuhalinde : Şahsı iğbirar dolayısi- 
le tekaüt kanununun 3 ncü maddesinin «D» fık
rası mucibince tekaüt edildiğinden ve müraca
atı üzerine ahlâkî cepheden tekaüt edilmediği 
için vaziyetinin 2936 sayılı kanunun şumulü ha
ricinde olduğuna karar verildiğinden ve Mil
lî Müdafaa vekâletince «D» fıkrasının künyesin
den kaldırıldığı bildirildiğinden ve fakat iş 
için diğer vekâletlere vaki müracaatı üzerine 
Jandarma Umum Komutanlığınca sicilinde «D» 
fıkrası kayitli olduğu için dileklerinin ret ce- 
vabile karşılaştığından bahsile, sicil kaydının 
verilen karar mucibince tashihini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Mülga zat 
işlerinin son tetkik mercii encümenine vaki mü
racaatı üzerine (mumaileyhin tekaütlüğünün 
jandarma vazifesindeki İlmî ve İdarî kifayet
sizliği yüzünden olup ahlâk noktasından hük
men veya sicillen tekaütlüğünü mucip bir ha
li olmadığı ve vaziyetinin 2936 sayılı kanunun 
şumulü haricinde kalmış olduğuna karar verile
rek keyfiyetin 27 - VII -1936 da kendisine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Dilek veçhile sicilindeki kay
dın Jandarma Umum Komutanlığınca da tas
hih edilmiş olduğu bildirildiğinden encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2802 16- I V -1941

Müstedi arzuhalinde :
Nüfus sahibi Hamdinin yüzünden ev ve eş

yalarının ve ekilmiş mah sülünü terkile köyün
den çıkarıldığından şikâyet etmektedir:

Dahiliye vekâletinin cevabında: Müstedinin 
sermaye için Hamdiden para almış olduğu ve 
sahte imzalarla Hamdi namına köylüden para 
topladığı için mahallî mahkemesince tevkif e- 
dilmiş ve binnetice rızasile hayvanlarını ve *e-
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. vini Hamdiye terk eylemiş olduğu bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü: Hamdi ile aralarındaki mua
mele hukuku adiyeye taallûku sebebile arzu 
edildiği takdirde mahkemeye müracaat edile
bileceğinden dilek encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2803 16 - IV -1941

2442
2564

Mustafa Şerrin.
Arif oğlu.
Tabakhane mahalle
sinde. Ameleden 
Tarsus

tşine tekrar alınması. Müstedi arzuhalinde : Devlet demiryolları 
Adana istasyonu tathiratçısı iken âmiri Ab- 
dullahm yanında hademe kadınları gördüğün
den idarenin şeref ve haysiyetini muhafaza ba
kımından keyfiyeti baş âmire haber verdiğini, 
ve neticede mükâfat beklerken işten çıkarıldı
ğını, şimdi ailesile birlikte mağdur bir halde bu
lunduklarını beyanla tekrar işe alınmasını ve 
yahut tasaruf sandığından müterakim 38 ay
lık parasınm verilmesini istemektedir. 

Münakalât vekâletinin cevabında :
«Adı geçenin Mersin deposunda çalıştığı es

nada arkadaşlarını işi terk ve makinalara kö
mür vermemeye teşvik etiğinden dolayı Adana 
deposuna nakledilmiş ve burada da verilen va
zifeleri ifa etmediği için yapılan ihtarattan muğ
ber olarak âmiri Abdullah aleyhine iftirada bu
lunduğu ve bu hareketile İslahı hal etmediği an
laşıldığı için kaydının terkin edilmiş olduğu ve 
müddeti hizmeti filen üç seneyi doldurmadığın
dan 2904 sayılı tekaüt kanununun 4 ncü maddesi 
mucibince Sandık mevduatının ret ve iadesi 
mümkün olmadığı» bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kaza yolile halli iktiza eden 
hadise hakkında encümence bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2804 16 - IV -1941

2560
"2689

Halil Eroğlu.
Askerî posta No. 550 
174 ncü alay tüfekçi 
ustası 7 sınıf. 
Kırklareli.

Sanayii harbiye su 
baylık hakkı seril
mesi.

Müstedi arzuhalinde : Askerî sanat lisesini ik
mal ettikten sonra fabrikalarda iki sene staj gör
düğünden ve bu staj müddeti esnasında Harp 
okulu talebesi hakkına malik bulunduğundan 
bahsile bu hakka istinaden sanayii harbiye su-
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2325
2438

Emin Ertuğrul. 
Ilankendi nahiyesin
den ölü Bahri varis
leri namına oğlu. 
Elâzığ.

Amcasının borcun
dan dolayı Ziraat 
bankasınca satılığa 
çıkarılan gayrimen- 
kulleri kendilerine 
ait bulunduğu II.

bayı olması lâzım gelirken kendisinin askerî 
memur sınıfında bırakılması gadrini mucip ol
duğundan şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden alınan cevapta : 
Askerî sanatkâr memurların, 1076 sayılı ka

nunu tadil eden 2932 sayılı kanunun birinci madde
si mucibince yetiştirilmektedirler. Staj müddetin
de ise 2932 sayılı kanun mucibince maaş iaşe 
ve ilbasları hakkında Harp okulu talebesi gibi 
muamele görürler. Bu kanunlar haricinde kendi
lerine ayrı bir sıfat verilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Tatbik edilen muameleye 
kanaat edilmediği takdirde müstedinin Askerî 
Temyiz mahkemesine müracaat etmesi icabede- 
ceğinden Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2805 16 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Amcası Şerifoğlu Me
met Bakırın Elâzığ Ziraat bankasına olan ipo
tekli borcundan dolayı Ziraat bankasınca satıl
ığa çıkarılmış olan gayrimenkullerin müteveffa 
pederi Bahrinin varislerine ait bulunduğundan 
ve bu iş için mahkemeye müracaat ettiklerinden 
bahsile muhakeme neticesine kadar satışın te
hiri veya borcunun tamamı kendi tarafından 
ödenmek üzere satılan gayrimenkullerin namla
rına tescili talebine dairdir.

Ticaret vekâleti cevabında : Müstedinin bu 
gayrimenkullerde amcası Bakırın alâkası olma
yıp bunların yalnız Bahri veresesine ait bulun
duğu hakkındaki iddianın idare heyetince varit 
görülmiyerek satış kararı vermiş olup halen 
tapuda Memet Bakır namına görülen mezkûr 
gayrimenkuller üzerindeki hak iddiasının mah
keme tetkikatı neticesinde tezahür edeceği ve 
Emin Ertuğrulun bu gayrimenkulleri açık art
tırmağa iştirak suretile satın alması kabil olup 
kanunî ahkâm dairesinde tekemmül eden sa
tış muamelesinin banka tarafından bozulmasına 
kanunî bir hak ve salâhiyet olmadığından ancak 
bu gayrimenkulleri bu suretle tasarruflarına
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2650
2785

Cemal Güzey.
Hukuk fakültesi ikin
ci sınıf talebeleri na
mına 4316 No. lı 
Ankara.

İkinci sınıfta kalan
lar için tekrar bir 
imtihan açılması.

geçirmiş olan ile uyuştukları takdirde arzuları
nın yerine getirilmesi mümkün olacağı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü : Encümence tetkik edilecek 
mevaddan olmıyan dilek hakkında tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2806 16 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde :Tahsil müddeti dört se
neye çıkarılmış olan Ankara Hukuk fakültesin
de de İstanbul Hukuk fakültesinde yapıldığı 
gibi ikinci sınıfta kalanlar için tekrar bir imti
han açılmasını istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında :
İstanbul Hukuk fakültesinin tahsil müd

deti dört seneye çıkarıldığı sırada yeni rejim bi
rinci ve ikinci sınıflara teşmil edilmiş ve bu se
beple mezkûr sınıflara ikinci bir imtihan hakkı 
verilmiş olup Ankara Hukuk fakültesi de içinde 
bulunduğumuz ders yılından itibaren dört sene
lik rejime tâbi tuulmuş ve yeni rejim yalnız bi
rinci sınıfta olanlara tatbik edilmiş bulunduğu 
için bu sınıfta ipkaya kalmış olanlara bir defaya 
mahsus olmak üzere ikinci bir imtihan hakkı 
verilmiş olup müstedi ise dört senelik rejimin 
dışında kaldığı cihetle rejimin tatbikinden hiç 
bir zarar görmediğ ve mumaileyhin sınıfında ip
kaya kaldığı takdirde askerlik hizmetini ifaya 
davet edileceğine ve bilâhare yeni rejime tâbi 
tutulmak suretile mağdur olacağına dair iddia
sının, birinci sınıfa verilmiş olan imtihan hakkı
nın kendi sınıfına da teşmil edilmesi yolundaki 
asıl dileğini haklı gösterecek mahiyette olmadı
ğı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Kanuna muhalif bir muamele
nin tatbiki şahse mevzu olmadığından Encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2807 16 - IV - 1941
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Sadettin Kıran. 
Muhacir pazarında. 
Cedidiye mahallesin
de No. 54 
Konya.

Hiza Ertümen. 
Rasimpaşa mahallesi 
düz sokak No. 41 
Kadıköy - İstanbul.

Nurettin Sahonin.
S. ve îç. Mu. Vekâ
leti H. ve Sahiller 
S. U. M. Muhasebe 
mümeyyizi.
Ankara.

ü. D. İdaresince mü
nasip bir vazife ve
rilmesi.

Tekaüt maaşının art
tırılması H.

Maaş farkının veril-

Bağdat demiryollarındaki hizmetine muka- 
‘bil 225 lira tazminatla tekaüt edilmiş ise de ka
labalık aile efradile geçinemediğinden hafif bir 
hizmet verilmesini isteyen müstedinin arzuhali 
okundu:

Yüksek Meclisçe bir vatandaşın bir hizme
te tayini mümkün olmadığından dilek hakkında 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2808 16 - IV -1941

Eski mütekaitlerden olduğunu beyanla ke
silen tekaüdiyelere mukabil bu gün verilen pa
raların iştira vaziyetleri ve aldığı paranın az
lığı göz önüne alınarak icap eden muadeletin ic
rasını isteyen müstedinin arzuhali okundu:

3835 sayılı kanunla eski mütekaitlerin ter
fihi cihetine gidilmiş olduğundan tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2809 16 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : 35 lira maaşla Sahil 
sıhhiye umum müdürlüğü Muhasebe mümeyyiz

liğine tayin kılınmış ise de 1453 sayılı kanun muci
bince maaşını alamadığı ve 16 eylül 1936 tarihinde 
mülâzımi saniliğe tayin kılındığından 163 sayılı 
tefsir mucibince bu tarihten itibaren 35 lirayı 
almağa hakkı bulunduğunu binaenaleyh 16 ey
lül 1936 da 30 nisan 1938 arasındaki farkı maa
şının verilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında : Müstedinin 15 - VIII - 1936 da 35 lira 
kadrosu olan mümeyyizliğe 25 lira ile tayin kı
lındığı, 45 günlük talim için askere çağırıldığı
16 - IX - 1936 da teğmenliğe terfi ettiği cihet
le bu maaşın kendisine verilmesini istemiş ise 
de Divan kararında askerî hizmetlerin mülkî 
vazifeye tayin ve terfide müktesep bir hak ta
nımadığı, ancak vazifeye tayinde vazifeyi ifada 
iktidarı sabit olanların bu dereceye terfileri sa- 
salâhiyetli makamların tasdikına iktiran ettiği 
takdirde kabul olunduğu derece maaşının veri
lebileceğini ve terfiin tasdikle tekemmül edeceği
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155
~163~

955
996

1106
Ü 5 9

1147
1202

1198
1256

1233
7293
1243
7303
1271
7337
1391

7453

1701
İ783

1713
7796
2009
2109

M. Hulûsi öngül. 
Fındıklı Süheyilbey 
cami sokak No. 12 
de.
İstanbul.

İlâma müstenit ala
cağının Hâzinece ö- 
denmediğinden şikâ
yet.

bedihi olduğundan ancak 12 - IV - 1938 de 30 li
raya müstehak olan müstedinin 35 liraya 12 - 
IV - 1941 tarihinde hak kazanacağı ve 3656 sa
yılı kanunun makabline teşmil edilemiyeceği ci
hetle bu husustaki iddiasının varit olmadığı 
yanlış noktai nazardan hakkının verilmediği 
iddiasının doğru olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :Bir İdarî dava mevzuu olan 
dilek hakkında Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2810 16 - IV - 1941

Katiyet kesbetmiş ilâma müstenit alacağın
dan bakiye matlubunun mahkûmualeyh Ma
liye Hâzinesinin ödemediğinden ve icrada ya
pılan mürafaa sonunda yine hak kazandığı hal
de ilâm hükmünün infazına gidilmediğinden 
şikâyet eden müstedinin arzuhaline karşı Ma
liye vekâletinden gelen cevapta :

Bu iş için davet edilen Maliye Hukuk mü
şaviri Cafer ve Adliye vekâleti hukuk işleri mü
dürü İsmail Hakkının şifahi izahatları ve Ma
liye vekâletinin son 17 - III -1941 tarih ve 4361- 
98 sayılı tezkeresi tetkik edilerek işin icabı mü
zakere olundu. Mütegayyip bir şahıs zimmetin
de alacağı olan Muammer Cahit adındaki bir 
zatın, borçluya ait emvale vazıulyed olan Ha
zine aleyhine ikame eylediği dava sonunda :
22 000 liranın tahsiline dair istihsal eylediği 
bir kıta ilâmla alacağının bir kısmını tahsil ve 
bir kısmmı da müstedi Hulûsi öngüle temlik ey
lemiş ve müstedinin de vaki müracaatı üzerine 
icradan lehine karar verilmiş ve Hazine tara
fından bu karar aleyhine temyiz tarikine teves
sül edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Maliye ve Adliye vekâletlerin
ce bazı kanunî sebeplere dayanılarak mahkû- 
minbih kararm ödenmemesi icap edeceği yo
lundaki bazı müdafaat serdedilmekte ise de bir 
ilâmın infazı sırasında serdedilebilecek olan 
itirazatm icraca varit görülmediği surette i- 
lâm hükmünün yerine getirilmesi bir emri za
rurî görülmüş ve Maliye vekâletinin son tezke
resinde de Temyiz mahkemesince sadır olan
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2660 
2796

2731 
2869

2577 M. Ali Derinöz. 
2707 Sulh hâkimi. 

Ordu.

İstihkakı olan maaş
larının verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

son karar dairesinde muamele yapılacağı bil
dirilmiş olduğundan kati icrayı safhaya inti
kal eyliyen hadise hakkında encümence yapıla
cak muamele kalmamış olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2811 1 6 -I V -1941

Müstedi arzuhalinde:
Mudanya sulh hakimi iken mezuniyeti esna

sında Zile hukuk hakimliğine tayin kılındığını 
ve raporla mezuniyetinin 12 - XII -1939 tarihi
ne kadar temdit edildiğini ve ailesinin, çocuğu

nun hastalığı dolayısile 22 - XII -1939 da istifa
sının kabulü için müracaat etmiş ise de ka
bul edilmiyerek 23 - II -1940 da Ordu sulh 
hâkimliğine tayin kılındığını ve işe başla
dıktan sonra istihkakı olan maaşlarının veril
mesi için müracaat etmiş ise de verilemiyeceği- 
ne dair cevap aldığını beyanla haksızlığın telâ
fisini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin 23 - X -1939 dan 21 - XII -1939 

tarihine kadar raporla mezun addolunduğu ve bu 
arada Zil eve tayin olunduğu ve verilen emre ce
vaben hasta olduğunu şifayap olmadan gidemi- 
ye^cği bildirildiğini 9 - T -1940 tarihli dilekçe
sinde gidemiyeceğini ve istifasmın kabulünü bil
dirmiş ise de kabul edilmiyerek 6 - III -1940 
tarihinde Orduda işe başladığı 21 - XII -1939 
dan 6 - III -1940 tarihine kadar geçen müddet i- 
çin maaşının verilmesi hakkmda Maliye vekâ
letine yazılmış ise de alınan cevapta maaş ka
nununun dördüncü maddesi vazife görmediği 
müddet zarfında maaş verilmesine imkânı kanu
nî olmadığı bildirildiğini ve binaeneleyh maaşı
nın veril emiyeceği hakkındaki emirde muhalefeti 
kanuniye mevcut olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tatbik edilen muamelenin, müstedi için or-
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taya bir İdarî dava mevzuu çıkarmış ve bu sebeple 
encümence bir muamele ifasına imkân görüleme
miş olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2812 18 - I V -1941

Verilen arzuhalde : Muhtelif sebeplerle Zira
at bankasına borçlanmış olduklarından ve # bir
birini takip eden dolu ve sair afatı semaviye 
sebebile iyi mahsul alamadıklarını ve mahsulâtın 
para etmemesi ve İktisadî buhran sebebile tak- 
sitlendirilmiş olan borçlarını tesviyeye imkân 
bulamadıklarından Ziraat bankasınca toprak
larının satılarak borçlarının istifa edileceğinden 
bahsile, bir taraftan köylüyü topraklandırmak 
isterken diğer taraftan da borcu ödeyememek 
yüzündan köylünün toprağının elinden alınma
sının doğru olamıyacağı ve bu itibarla borçları
nın uzun vadelerle yeniden taksitlendirilmesini 
istemektedirler.

Ziraat vekâletinin cevabında : müstedilerin 
malî vaziyetlerinin müsait olmasına rağmen ev
velce taksitlendirilmiş olan borçlarını ödemek
te taallül gösterdikleri anlaşılmış ise de 2814 
sayılı kanunun bahşetmiş olduğu ödeme kolay
lığından istifadelerinin devamı temin olunmak 
üzere 1940 taksitlerini müterakim taksitlerle 
birlikte tediye ederek borçlarına bağlılık göster
dikleri ve taksitlerinin ödememelerinin de kanu
nî mazeretlerinden ileri geldiğini resmen tevsik 
ettikleri takdirde banka alacağının tecili ci
hetine gidilmek üzere Vekiller Heyetine arzı 
için bu vesaikin irsali hususunun Gazianteb şu
besine bildirildiği işar olunmaktadır.

îş düşünüldü : Dilek hakkında mercinden 
icabeden muameleye tevessül edilmiş bulunmak
la Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2198
23Ö7~

2274
2386

Hüseyin Atay ve Ar. 
Cevizlice mahallesin
de Abdülkadiroğlu. 
Gazianteb.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının teci
li H.

2813 18 - IV - 1941
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2225 | Asaf Orhan.___ )
2334 ! Çamlıca Kavak bayı- 

I rıııda.
Üsküdar - İstanbul.

2804 Enver Türksal.
2943 M. M. V. Matbaasm- 

j da 3 ncü sınıf mua
mele memuru. 
Ankara.

Şahsî zararlarının 
müsebbiplerinden taz
min ettirilmesi.

15 nisan 1934 den 22 
nisan 1937 tarihine 
kadar geçen zaman 
için binbaşılık rüt
besinin tam tahsisa
tının verilmesi.

Müstedi arzuhalinde : Çuval ve çul tiearetile 
meşgul Misak Haçatoryanın kazanç ve veraset 
vergilerinden 340 000 liralık kaçakçılık yaptı
ğını ihbar etmiş ise de memurların süratli ve 
zamanında hareket etmemeleri yüzünden bu ka
çakçılığın tamamen tahakkuk etmediğini ve ta
hakkuk eden kısmında Devlet Şûrasında kısmen 
refolunduğunu bu işten hem Hâzinenin ve hem 
şahsının mutazarrır olduğunu şahsî zararınm 
müsebbiblerinden tazminini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
Yapılan tahakkuk için Temyiz komisyonuna 

itiraz edildiğini ve bütün müdafaaların Defter
darlıkça kanunî bir şekilde yapıldığı müstedinin 
ihbardan maada tahakkuk dairesince yapılan so
ruşturmada yeni bir şey söylemediği, Devlet Şû
rasına vaki müracaatı sonunda kendisine tekrar 
sorulmakta bir fayda olmadığının, mükellefin 
İngiltere (Midland) bankasındaki (200 000) li
ralık esham ve tahvilâtı için Londra konsolos
luğu vasıtasile yapılan araştırmada bankaca (bu 
işin mahrem olduğu, ancak varislerine bildirileceği 
ve Ingilterede öldüğü için varislerin îngiltereye 
veraset vergisi vererek eshamı alabileceği) bildi
rildiğini ve Misak Haçatoryan 8 - VIII -1929 da 
vefat ettiği ve ihbarın da 24 - X -1932 de vuku- 
bulmuş olduğundan 797 numaralı kanuna göre 
müruru zaman vaki olduğu cihetle daha fazla 
tamiki tahkikata lüzum olmadığı bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
görülmediğine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2814 18 - IV -1941

Müstedi tarafından verilen arzuhalde:
400 sayılı kanuna tevfikan bir derece terfiine 

dair 1938 de Arzuhal encümeninden verilen karar 
dairesinde 22 kânunuevvel 1340 tarihinden itiba
ren tekaüt maaşının binbaşılık rütbesi üzerinden 
tadili yapılmış ve yüzbaşılık muadili olan 4 ncü 
sınıf muamele memuru olarak vazifeye alındığı
22 nisan 1937 den itibiaren de vaki terfi sebebile
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binbaşılık mukabili olan 3 ncü sınıf muamele 
memurluğuna ait maaşları tadilen tesviye kılın
mış ise de muamele memuru olarak vazifeye 
alınmadan evvel yüzbaşı mütekaidi iken 15 ni
san 1934 tarihinde şube reisliğinde istihdamına 
başlanılmış ve muamele memurluğuna tahvil ve 
tayin kılındığı 22 nisan 1937 tarihine kadar bu 
suretle yani mütekaiden filî hizmette bulundu
rulmuş olduğundan bahsedilen fevkalâde terfi 
sebebile bu iki tarih arasında yani 15 nisan 1934 
den 22 nisan 1937 tarihine kadar geçen za
man için binbaşılık rütbesinin tam tahsisatının 
verilmesi iktiza ederken Arzuhal encümeninin 
kararma rağmen bu hakkının verilmemesinden 
şikâyet edilmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Arzuhal encümeninin bu hususa ait kararın

da : Binbaşılık rütbesi üzerinden tekaüt maaşı 
farkının verilmesi ve dördüncü sınıf muamele 
memurluğuna tayin kılındığı tarihten itibaren 
binbaşılık rütbesinin muadili olan üçüncü sınıf 

muamele memurluğuna ait maaş farkının ödenmesi 
yazılı olduğundan vekâletçe karar dairesinde 
muamelenin ikmal edildiği ve mütekaiden istih
dam kılındığı zamanlara ait maaş farklarının 
verilmesi hakkında Encümen kararında sarahat 
olmadığından bu dileğin isaf kılınmadığı bil
dirilmiştir.

Bu hususa ait evrak ve Encümen kararları 
tamamen okunduktan sonra icabı düşünüldü :

Müstedi Enver Türksalm M. Mücadeledeki 
hizmetine mebni 400 sayılı kanuna tevfikan ter
fii muvafık görülmüş ve 22 kânunuevvel 1340 
tarihinden itibaren nasbinin binbaşılık rütbesi 
üzerinden tashihi ve Yüksek Meclisin 219 sayılı 
kararma nazaran müstedinin terfi tarihinden 
itibaren müstehak oluğu maaş farklarının ve
rilmesi Encümence karar altına alınmıştı.

Bu karar dairesinde tekaüt maaşı farklarının 
ve tayin kılındığı muamele memurluklarına ait 
maaş farklarını almağa hakkı olan müstedinin 
15 nisan 1934 den 22 nisan 1937 tarihine kadar 
binbaşılık rütbesine ait maaş farklarını da alma
ğa hakkı derkârdır.

Binbaşılığa terfi tarihi olan 22 kânunuevvel
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1340 dan itibaren bu rütbeye muhassas maaşa 
istihkakı ifade eden kanun hükmünün tecezzi- 
kabul etmiyeceğine binaen kanun hükmünün 
yerine getirilmesi lüzumunun M. M. vekâletin* 
tebliğine karar verili.

Karar No. Karar tarihi

2815 18 - IV - 1941

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M.
Ordu

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
M. Ula?

Balıkesir
Feyzi Sözener

Bolu 
Lûtfi Gören

Gazianteb 
Memet Şahin

Niğde 
Naim Erem

Samsun 
Naşid Fırat

Tokad 
M. Develi

T. B. M. M. Matbaası
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T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

İçtima : 2

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

-H i Sayı : 43 f r -  

16 - VI - 1941 Pazartesi

2440
2562
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v.’eref özuysal.
İJebağ esnafından. 
r>ergamu.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve nc sebebden verildiği

MüîlmoU* vergisin
den muaf tutulması, 
bu, mümkün değilse 
maktu vergiye bağ
lanması II.

Müstedi arzuhalinde : Küçük sermayeli olup 
motörlü vasıta kullanmadığı gibi beş kişiden 
fazla işçiside bulunmadığı halde 3843 sayılı ka
nunun 12 nci maddesinin B fıkrasına uydurula
rak muamele vergisine tâbi tutulduğundan şi
kâyet etmekte ve bundan muaf tutulmasını bu 
mümkün değil ise maktu vergiye bağlanmaları 
için emir verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta :
Mezkûr kanunun 7 nci maddesinde muafiye

tin yalnız meşin ve sahtiyan yapan müesseseler e 
şamil olmadığı gibi şikâyetçinin imalâthanesin
de her nevi deri imal edilmekte olduğundan mu
afiyetten istifade edemiyeceği ve aynı kanunun
27 nci maddesinde ise kanunun 12 nci madde
sinde yazılı A ve B fıkralarında yazılı müessese
ler hakkında götürü vergi usulünün tatbik edi- 
lemiyeceği tasrih edildiğinden müstedinin ver
giden istisnasının mümkün olmadığı ve yalnız 
15 - I - 1941 tarihinde meriyete girmiş olan 
3973 saylı kanunun 3 ncü maddesinin A fıkra
sında : Muharrik kuvvet kullanmıyan debağlar 
mutlak olarak muamele vergisinden istisna edil
miş olduğundan o tarihten sonra müstedinin mu
amele vergisinden istisnasının İzmir defterdar
lığına yazıldığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Yeni kanunla dilek yerine 
getirilmiş ve eski kanun hükümlerine göre dilek 
dairesinde muamele yapılamıyacağı noktasını 
dermeyan eden Vekâletin muamelesi müstedice 
kanaatbahş görülmediği surette idarî dava yolu
na müracaat zarureti mevcut bulunmuş oldu-
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2292 | Agâh Fırat.
2409 | Kömür tuzlası eski 

I memurlarından. 
Gazipaşa caddesi. 
Erzincan.

Maaşlı hizmeti oldu
ğundan tekaütlük 
veya tazminat veril
mesi II.

Mehmet Ziyaettin 
Göngül.
Anamur gümrüğü es
ki idare memuru. 
Türkiş 63 ocakta a- 
mele pansiyonunda 
kontrol.
Zonguldak.

2330 sayılı af kanu
nundan bahsile yeni
den bir vazifeye ta
yini H.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ğundan Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2816 18 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Düyunu umumiye ida
resinde 21 sene bir ay ve inhisarlar idaresinde 
5 sene bir ay ve 26 gün maaşlı hizmeti sepketmiş 
olduğundan bahsile 3028 sayılı kanunun A fıkra
sı mucibince tekaütlüğününü istemekte ve müm
kün olmadığı takdirde tazminat verilmesini di
lemektedir,

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında : 
inhisarlar vekâletinde hizmeti üç seneden noksan 
olduğu için tazminat verilemeyeceği gibi 3028 sa
yılı kanun, neşri tarihinden muteber olduğu ve 
arzuhal sahibi ise kanundan evvel ayrılmış bu
lunduğundan istifade ettirilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir. Bu hususta mütaleası so
rulan Maliye encümeninin verdiği kararda : 
Filhakika mağdur kaldığı anlaşılan müstedinin 
bundan kurtulması bir tesis meselesi olup mevcut 
mevzuata göre vaziyetin ıslahı imkân olmadığı 
bildirilmektedir. Iş düşünüldü : Encümence ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2817 18-IV-1941

2330 sayılı af kanunundan istifade ile yeni
den bir vazifeye tayinini isteyen müstedinin ar
zuhaline Gümrük ve inhisarlar vekâletinden ve
rilen cevapta :

Rüşvet, suiistimal ve zimmete para geçirmek 
ve ihtilâs maddelerinden dolayı 9 ay hapse ve 
9 ay memuriyetten mahrumiyetine karar verilen 
müstedinin hakkında memurin kanununun 49 
ncu maddesi hükmü tatbik olunmuş ve memuri
yetten ihraç edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Evvelce mensup olduğu vekâletçe ittihaz olu

nan kararla memuriyetten çıkarılan müstedinin 
ayni vekâlette bir memuriyete tayini hakkındaki 
dileğinin isaf edilmemesi kanuna muhalif görül
mediğine ve Adliye vekâletinin cevabında af ka-
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1285 Emrullah Bayar. 
1345 Ceza ev*röe. 

Rize.

4627
“4954

Kefaettin lrtenu 
Hacı Hüsrev mahal
lesi büyük yokuşta 
No. 14
Golos muhacirlerin
den.
Kasımpaşa - İstanbul.

Kendisine ait yerle
rin hilafı kanun sa
tılmış olduğu H.

Adi iskân suretile 
kendisine verilen 
tarlalardan istifade 
edemediği H.

nunile mahkûmiyetinin hukukî neticeleri berta
raf edilmiş ve 2330 sayılı kanunun 12 nci mad
desi mucibince hakkında muamele yapılması icap 
etmiş olduğundan Encümence bir muamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2818 18-IV-1941

Arzuhalinde: Kendisine ait yerlerin hilâfı 
kanun satılmış olduğundan şikâyet edilmektedir. 
Adliye vekâletinden alınan cevapta, bu baptaki 
dileğin bir sureti de vekâlete verilmiş olduğun
dan icabeden tetkikat icra kılınmış mahkûmun 
borcundan dolayı kanun dairesinde arazilerinin 
satılmış ve keyfiyetin tapu dairesine yazılmış 
olduğu ve ancak icra memuru, bu vazifeyi ifada 
görülen kusurlarından dolayı tevbih cezasile 
tecziye edilmiş ise de davacının bu noktadan ic
ra memuru aleyhine dava ikamesinde muhtar 
olduğu bildirilmektedir. îş  düşünüldü:

îcra memuru aleyhinde tazminat davası ika
mesinde muhtar olmak üzere Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2819 18- I V -1941

Müstedi arzuhalinde: Kendisine adi iskân su
retile bir ev ve bir dükkân ile ayrıca beş küsur 
dekar arazi verilmiş olduğundan bilâhare maili 
inhidam olan evi belediyece yıktırılıp enkaz be
deli kendisine verildiğinden dükkânı da asfalt 
inşaatı için Nafiaca istimlâk olunarak ve bedeli 
yine kendisine verildiğinden ve ancak muhas
sas tarlalardan bazılarını bulup istifade edeme
diğinden şikâyet etmektedir. Sıhhat vekâletin
den alman cevapta: Müstedinin iskânla alâkası
nın kesilmiş olduğundan ve adi iskân hakkından 
fazla verilmiş arazilerini her vakit tesellüm ede
bileceğinden bahsedilmektedir. îş  düşünüldü: 
Dilek hakkında Encümence bir muamele ifası
na imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2820 18 - IV -1941
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1595
1671

1543
1613"

1636
1714

llyas Sami Kalkan- 
oğlu.
Ceza evinde eski Eyi- 
dere nahiye müdürü. 
Rize.

Hapishane müdürü ile 
mahkeme başkâtibi 
hakkındaki şikâyet
lerinin nazarı dikka
te alınmadığı H.

Hapishane müdürü ile mahkeme başkâtibi
nin rüşvet almak ve suiistimalde bulunmak fiil
leri hakkında sepkeden ihbar ve şikâyetlerinin 
bir muameleye tâbi tutulmasından şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Adliye vekâletinden ve
rilen cevapta :

Müstedinin bu ihbaratmın bir iftiradan iba
ret olduğu anlaşılarak neticede on iki ay mahkû
miyetine dair verilen kararın Temyiz mahkeme
since tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2821 18 - IV - 1941

1443
I5ÎÖ

Sabahat Nazmi Yal
vaç.
Aksaray Taşkasap 
Safaî sokak No. 3 
İstanbul.

Kendisine bağlanan 
yetim maaşının art
tırılması II.

Müstedi arzuhalinde : 1683 sayılı kanundan 
evvel kendisine yetim maaşı olarak bağlanmış 
olan 585 kuruşun az olduğundan ve babasının 
rütbesinde olan diğer binbaşı çocuklarına kâfi 
tahsisat verilmekte bulunduğundan bahsile maa
şının arttırılmasını istemektedir.

Iş düşünüldü : Bir kanun hükmünün tadili 
suretile tahakkuku mümkün olabilecek olan dilek 
hakkında Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

K a r a r  No. Karar tarihi

2822 18 - IV - 1941

2165
2273

Eyüp Toraman, ve 
Ar.
Taylıeli köyünde.
Erzineanlı.
Burhaniye.

Evsiz ve yersiz ol
duklarından şikâyet.

Evsiz ve yersiz olduklarından şikâyette bu
lunan müstediler hakkında yapılan tahkikatta 
Sıhhat vekâletince icabeden teşebbüsat ve mua
melâtın yapılmakta olduğu anlaşılmakla Encü
mence bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2823 18 - IV -1941

2563
2692

Sabri Parım.
54. Top. A.
S. 8. Marangoz. Me. 
Askerî posta No. 398 
Edirne.

Sanayi harp subay
lığı hakkı müktese
binin temin ve istik- 
maline dair.

1

Arzuhalinde :
2932 sayılı kanuna göre kendisine harp sana

yi subaylığı hakkının verilmesini istemektedir.
Millî Müdafaa vekâletinden alman cevapta : 

Bunların harp subayı olmalarına imkân olmadığı 
kanunî delillerle bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
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2547

2680
Muhittin Yaşar. 
Mususî muhasebe es
ki tahsildarı. 
Tavşanlı.

2915
3064

Salih.
Ilüseyinoğlu.
Gazi Sü'.oyman paşa
mahallesinden.
Geyve.

Tavşanlı hususî mu
hasebe memurunun 
şikâyeti üzerine işten 
el çektirildiğini ve 
vaki müracaatlarına 
cevap verilmediği II.

Dükkânının belediye 
tarafından yıktırıl
ması üzerine vaki 
müracaatına cevap 
verilmediği II.

Encüınen kararı ve ne sebebden verüdiği

Müstedi vekâletin muamelesine kani olmadı
ğı takdirde Askerî temyiz mahkemesine müracaat 
etmesi icap edip Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2824 18-IV-1941

Müstedi arzuhalinde : Tavşanlı hususî mu
hasebe memurunun şikâyeti üzerine memurin 
kanununun 77 nci maddesi mucibince işten el 
çektirildiğini ve haksız olan bu muamele üzerine 
vaki müracaatlarına cevap verilmediğini beyan
la şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
Müstedi Muhittin Yaşarın 1 - 3 - 1939 tari

hinde Tavşanlı tahsilât müfredat kâtipliğine ta
yin edildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Müstedinin vazifeye başlattınldığı anlaşıl

makla yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2825 18-IY-1941

Müstedi arzuhalinde : Dükkânının belediye 
tarafından yıktırılması üzerine vaki müracaa- 
tine cevap verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : 1937 yılın
da dükkânının belediye tarafından yıktırılma
sı üzerine belediye reisi hakkında vaki şikâye
ti meni muhakeme kararile neticelenmiş ve 
Devlet şûrasına vaki müracaatinin de redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı dairesin

de dilek hakkında yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2826 18 - IV -1941
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Memet Ali Doğan.
Muhacir Et'ir köyün
den.
Simav.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Elâzıktan naklen is
kân edildiği köyde
ki arazinin fenalığın
dan şikâyetle terfihi 
H.

Nail öder.
Adala kanal işlerin
de.
Salihli.

ipotek
Ziraat
alman
II.

mukabilinde 
bankasından 
paranın affı

Haşan Dalkıran ve 
Ar.
Alaşehir Köse Ali 
köyü.
Manisa.

Köylerine civar olan 
köylerde mevcut ha
li arazinin kendile
rine verilmesi II.

Elâzıktan naklen iskân edildiği köydeki 
arazinin fenalığından şikâyetle terfihi lüzu
mundan bahseden müstedinin arzuhaline Da
hiliye vekâletinden verilen cevapta:

Haydaran aşiretinden olan müstedinin di
leği üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letine işaratta bulunulduğundan bahsedilmekte
dir.

îş düşünüldü:
Encümence bir muamele ifasına mahal ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2827 18 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Arazilerini ipotek ve
rerek Ziraat bankasından üç bin lira para al
mış ise de borcu vaktinde ödeyemediğinden ve 
halen 1 800 lira kadar borcu kaldığından ara
zilerinin elinden çıktığından bahsile ya bu bor
cun affedilmesi veyahut arazilerinin kendisine 
iadesi ile 15 sene müddetle borcun taksitlen- 
dirilmesini istemektedir.

Ticaret vekâletinden alman cevapta : On 
sene bankayı oyalamış olan müstedinin maaşın
dan tevkifat yapılmak suretile tahsilât yapıl
makta olduğunu ve başka bir muamele yapıl
masına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Hukuku adiyeden mütevellit olan hâdise 

hakkında Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2828 18 - IV -1941

Köylerine civar olan köylerde mevcut ha
li arazinin kendilerine verilmesini isteyen müs
tedilerin arzuhalleri üzerine Sıhhat ve İçti
maî Muavenet vekâletinin mahallen yaptırdı
ğı tetkikatta bahsedilen yerlerin hepsinin sa
hipli olduğu anlaşılmakla dileğin isafı müm
kün olamamış ve bu suretle Encümence mu
amele ifasına mahal kalmamış olduğuna karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2829 18 - IV -1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Ali Atalak ve Meh
met Erdem.
Sivas - Suşehri öğ
retmenlerinden.

Haşan Akbalık ceza 
evinde 20 seneye 
mahkûm.
Bursa.

Arzuhal nulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Dokuz sened enberi 
öğretmen oldukların 
dan ve elan 20 lira 
maaş aldıklarından 
şikâyet etmektedir
ler.

Af kanunundan isti
fade ettirilin ediğin
den şikâyet.

Asım ve Ahmed Tok
lu ve Hulûsi Ünver. 
Camii cedit mahal
lesi Tokluoğlu vâris
leri.
Osmaneli.

Ormanlarının beledi
yece kesileceğinden 
şikâyet.

Müstediler :9 seneden beri öğretmen olduk
larından ve elan 20 lira aldıklarından şikâ
yet etmektedirler.

Maarif vekâletinden alınan cevapta : Di
lek sahiplerinin vaziyetleri tetkik edilmiş ve 
maaşları 25 şer liraya çıkarılarak Sivas vilâyeti
ne tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Encümence tayini muameleye mahal olma

dığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2830 18 - IV -1941

Arzuhal sahibi 2330 sayılı af kanunundan is
tifade ettirilmediğinden şikâyet etmektedir.

Adliye vekâletinden alman cevapta : Hasaıı 
karısı Avşeyi öldürmekten ve kayınpederini 
katil kasdile yaralamaktan ve 1926 senesi va
zifesi başında jandarma katletmiş olduğundan 
dolayı Türk Ceza kanununun 449 ncu madde
sine tevfikan mahkûm edilen ve mahkûmiyeti 
Temyizce de tasdik olunan müstedinin bahsedi
len af kanunundan istifade edemiyeceği anla
şılmış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Hakkında kanuna muhalif bir muamele 

tatbik edilmediğinden dileğinin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2831 18 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : Şehir civarında
ki ecdatlarından kalma ormanın Orman ida
resinin müsaadesile Belediye tarafından kesi
leceğinden şikâyet etmektedirler, 

îş düşünüldü :
Kasabaya yakın bir mahalde ecdatlarının 

tesis ettikleri çamlığa tapuları olmadığı baha- 
nesile orman idaresince tesahup edildiğinden 
ve belediyeye devredilerek tahta yapılmak ü- 
zere kesileceğinden bahsile şikâyette bulunan 
müstedilerin bu mülkiyet iddialarile mahke
meye müracaatta bulunmaları zarurî olup Encü-
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Arzuhal verenle-, 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer [  |

I mcnce dilek üzerine tahkikat icrasile bir karar 
itasına imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Muammer Özus. 
Atik Alipaşa.
Lüleci yekta sokak 
No. 3
İstanbul - F atih .

İsm ail Şahin öz . 
Trabzonuıı çukur ça
yır köyünden. 
Orduda V asfi mül-
dür otelinde maran-

H akkm da verilen  
hüküm de hatayı ad
lî o lduğundan evra
kının  M eclisçe tetk i
ki II.

H ususî idareden sa
tın  a ld ığ ı arazinin  
taksit. m üddetinin  
uzatılm ası II.

Süleym an K aya E s
ki köy namı diğeri 

Yanıksaray köyü muh
tarı.
K öyceğiz.
Muğla.

Ecdadından intikal 
eden tapusuz arazi
nin ellerinden alın
dığından şikâyet.

2832 18 - IV -1941

Arzuhal sahibi sirkat suçundan dolayı iki ay 
hapse mahkûm olduğundan ve hükümde hatayı 
adlî bulunduğundan bahsile evrakın Meclisçe tet
kikini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Fatih sulh ce
za mahkemesince verilen kararın Temyizce de 
tasdik edildiğini ve müstedi tashihi karar yoluna 
da müracaat etmiş ise de bu hususta kâfi sebep 
görülmediğinden talebinin reddedildiğinden bah
sedilmektedir.

îş  düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı karan mucibince 

dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2833 18 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Hususî idareden almış 
olduğu arazinin son taksiti olan 1 300 lirayı ver
meğe imkân bulamadığından Hâzinenin sattığı 
araziler gibi Hususî idarenin sattığı bu arazilerin 
taksit müddetlerinin uzatılması istenmektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevapta : Son 
taksitin 600 lirasını peşin ve 700 lirası için de 
yedi ay vade verilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Bu gibi mesailde Encümenimizce yapılacak 

muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2834 18 - IV - 1941

1278 de Kafkasyadan muhaceret eden Çerkeş 
ecdatlarından intikal eden ve fakat tapuları ol
mayan arazilerinin Hükümetçe ellerinden alınma
sından şikâyet eden müstedinin arzuhaline Ziraat 
vekâletinden verilen cevapta:

Bahsedilen yerlerin Türk Ticaret ve Sanayi 
bankasından satın alınarak Devlet işletme kuru- 
muna verilmiş olduğu bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Gayrimenkuller hakkındaki tasarruf iddiaları 
tanınmadığı surette alâkadarların mahkemeye 
müracaatları zarurî olduğundan dilek üzerine 
Encümenimizce bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2835 18- I V -1941

804
771

Mehmet Boz.
Alioğlu.
Mahmutbey mahalle
sinden.
Hendek.

Hendek Belediye in
tihabındaki yolsuz
luktan şikâyet.

Memet Boz istidasında: Hendek belediyesi in
tihabındaki yolsuzluktan şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevapta: Bu hu
susta evvelce alman şikâyet üzerine mahalline 
mülkiye müfettişi gönderilmiş ve Belediye kanu
nunun 52 nci maddesine tevfikan tetkikat ve tah
kikat yaptırılmış ve işte bir kanunsuzluğa rast
lanmamıştır.

îş  düşünüldü:
Yapılacak bir muamele olmadığına karar ve

rildi. Karar No. Karar tarihi

2836 18 - IV - 1941

1135
1190

1449
1516"

Makbule Dino. 
Buğday koruma me
muru Sabri Dino eşi. 
Havza.

Gayrimübadil istih
kaklarından bakiye
sinin Hazine bonosu 
ile verilmesi H.

Arzuhal sahibi; gerek kocasından ve gerek 
başkalarından temellük eylediği gayrimübadil 
istihkaklarından bakiyesinin yüzde on nisbetin- 
de Hazine bonosu ile verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabmda : 3523 sayılı 
kanun mucibince 1 -VI - 1938 tarihinden mu
kaddem temellük edilmiş olan istihkaklar için 
yüzde beş nisbetinde Hazine bonosu verilmesi 
icap ettiğinden bunun hilâfına muamele ifasına 
imkân olmadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

2837 18 - IV - 1941

Galip özüak.
Bursa Telgraf mü
dürlüğünden müte
kait.
9 ncu işletme Sirke
ci ambarı muhasibi 
sabıkı.
Yeşilköy - İstanbul.

Bir iş verilmesi veya 
eski ve yeni tekaüt
lük gibi ikiliğin or
tadan kaldırılması 
H.

65 yaşına baliğ olmuş ise de yaşma bakmak
sızın Devlet dairelerinde bir iş verilmesini veya
hut eski ve yeni tekaütlük gibi ikiliğin ortadan 
kaldırılmasını ve bu suretle diğer vatandaşlar 
gibi son ömrünün refah içinde geçmesinin temi' 
nini istemektedir, 

îş düşünüldü :
Hakkında bir kanun hükmünün yanlış tat*
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

bik edildiğinden şikâyet etmeyen müstedinin di
leği üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2838 18 - IV - 1941

2630
2763

Yusuf Alptekin. 
Belediyeler bankası 
baş veznedarı nez- 
dinde.
Ankara.

Yar öğretmenliğe 
tayini H.

Müstedi arzuhalinde : Yar öğretmenliğe ta
yinini istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Orta mektep 
derecesinde tahsili olmadığından dileğin isafına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2839 18-IV-1941

4124
4348

Kadir Lokumcuoğlu. 
Dere içi köyünden. 
Hopa.

Arazilerinin ellerin
den alındığından şi
kâyet.

Müstedi arzuhalinde : 474 sayılı kanun muci
bince kendileri namına tescili icab eden arazile
rinin ellerinden alınarak başkalarına verildiğin
den şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevapta : Filha
kika böyle bir yanlışlık yapılmış ise de tescil mu
amelesi henüz yapılmamış olduğundan dilek sa
hiplerine haklan iade edilmiş ve dileğin yerine 
getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Eş düşünüldü :
Encümenimizce başka bir muameleye mahal 

olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2840 18-IV-1941

4608
4935

Yakup Semiz. 
Ortacami Belen kö
yünden Yakubun 
oğlu.
Tirebolu.

Arazi istiyor. Müstedi arzuhalinde : On çocuklu ve 13 nü
fusu iaşeye mecbur bir köylü olup toprağı bu
lunmadığım, köylüye arazi tevzii hakkındaki 
kanuna tevfikan Tireboluda kâin olup semt 
ve hudutlarını gösterdiği üç kıta arazinin ken
disine verilmesini dilemektedir.

Maliye vekâletinden alınan ce\apta : Bu 
kimsenin tevzii arazi talimatnamesinden isti
fade edebilecek muhtaç zürradan olduğu anla
şılmakla talimatnamenin tatbikma başlandığı 
zamanda dileğinin nazarı dikkate alınacağı bil
dirilmektedir, 

îş  düşünüldü:



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2342
2455

1816
1905

İbrahim Altay. 
Karamaslı ilk okulu 
öğretmeni.
Çarşamba.

Mehmet Kâmil Şo
ken.
Ticareti bahriye mü
dürlüğü evrak kâtip
liğinden mütekait. 
İstanbul.

Maaşının 25 liraya 
çıkarılması H.

Orman ondalık me
murluğunda geçen 
hizmetinin tekaütlü
ğünde sayılması H.

Mahallî tevzii arazi komisyonuna müracaat 
etmesi icap eden müstedinin dileği hakkında 
Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2841 18 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : On yedi buçuk lira
dan 20 liraya terfi ettirilmiş ise de Divanı mu
hasebatça maaşının 25 liraya çıkarılmasına da
ir bir yazı olduğunu öğrenmiş ve bu sebeple 
maaşının 25 liraya çıkarılması için Maarif ve
kâletine müracaatta bulunmuş ise de bir ce
vap alamadığından bahsile Teşkilâtı esasiye 
kanununun 82 nci maddesinin tatbikim iste
mektedir.

Maarif vekâletinden alınan cevapta : Maa
şının 25 liraya çıkarılmasını isteyen öğretmene, 
buna imkân olmadığı hakkında 12 - XII -1940 
tarihinde vilâyet vasıtasile cevap verildiği bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

2842 18- IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Orman ondalık memuri
yetinde istihdam edildiği müddet tekaüt aidatı 
vermiş olduğundan bunun memuriyette geçen 
hizmetlerine ilâvesini ve tekaütlüğünde sayılma
sını dilemektedir.

İktisat vekâletinden alman cevapta: Bu işe ait 
olmak üzere evvelce vekâlete vaki müracaati üze
rine mesele Divanı muhasebattan sorulmuş; ma
aşlı geçmeyen hizmetlerin tekaütlükte sayılamıya- 
cağına dair mucip sebepli cevap alınmış olduğun
dan vekâletçe dileğin isafı mümkün görülememiş 
olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Bir idari dava mevzuu olabilecek olan dilek 

hakkında Encümenimizce bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2843 18 - IV -1941
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Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1562
1633

2235
2345

İsmail Balkan.
Debağ esnafı cemi
yeti reisi.
Simav.

Ali Kaymakçı ve Ar. 
Debağ esnafından. 
Denizli.

Yer gösterilinceye 
kadar dükkânlarında 
çalışmalarına müsa
ade edilmesi H.

Verilen arzuhalde: Debağ esnafına çalışacak 
bir mahal gösterilinceye kadar dükkânlarında ça
lışmalarına müsaade olunması istenilmektedir.

Yapılan tahkikatta, bu esnafa çalışacak mahal 
gösterilinceye kadar yerlerinde kalmalarına mü
saade edilmiş olduğu anlaşılmakla Encümenimiz- 
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi 

2844 18 - IV -1941

1711
1802

Mehmet Ali ve kar
deşleri.
Aynalı çeşme Emin 
cami caddesinde Ab- 
dullahbey apartımanı 
Beyoğlu - İstanbul

Babalarının kesilen 
tekaüt parasının ve
rilmesi.

Verilen arzuhalde : Babalarının 312 tarihin
de Kandiye Evkaf Başkâtipliğinden tekaüt edil
diğini ve o zamanki siyasî hâdiseler sebebile 
yol bulamıyarak 1924 senesine kadar Kandiyede 
kalmağa mecbur olduğunu mübadil olarak Tür- 
kiyeye gelince Evkaf idaresinden tekaüt maaşı
nın iadeten tahsisini istemiş ise de kendisine 
cevap verilmeden vefat ettiğini kanunî varis
leri sıfatile yaptıkları müracaata da Evkaf mü
dürlüğünün 7 nisan 1936 tarihinde babalarının 
Yunan tabiiyetini kabul ettiğinden ve tabiiyeti
ni değiştirenlerin tekaüt hakkı sakıt olacağın
dan bahsile red cevabı verildiğinden ve babala
rının hiç bir zaman Yunan tabiiyetini kabul et
mediğini vefatında İstanbul vilâyetinden veril
miş 1926 tarihli nüfus tezkeresinin hamili bulun
duğunu ve irsen müstehak oldukları yetim maa
şının verilmesini istemektedirler.

Vakıflar U. müdürlüğünün cevabında :
Müstedilerin babalarının vefatından evvel 

kesilmiş bulunan tekaüt maaşının iade edilmesi 
hakkında verdiği arzuhal üzerine icra kılınan 
tetkikata göre 1329 tarihli Atina muahedena- 
mesile Girit sancağı katiyen Yunanistana geç
miş olmasına ve kendisi muahedenamenin dör
düncü maddesinin ikinci fıkrasında yazılı müd
det zarfında Türkiye tabiiyetini iktisap için 
hakkı hiyarım istimal etmiyerek 1924 senesine 
kadar Kandiyede kalarak mübadil olarak Tür- 
kiyeye gelmiş bulunmasına binaen Yunan tabii
yetini kabul etmiş olduğundan ve tabiiyeti de
ğişenlerin ise tekaüt hakları sakıt olacağı gibi 
mübadil olarak Türkiyeye avdetinin sukut eden 
bu hakkı canlandıranuyacağından bu hususta-
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ki dileğinin yerine getirilemiyeceği bildirildiği 
ve bu vaziyette bir memurun yetimlerine de maaş 
bağlanamıyacağı işar olunmuştur, 

îş  düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği 

surette idari dava yoluna müracaatı icap ettiren 
hâdise hakkında Encümence bir muamele ifası
na imkân olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2845 18 - IV - 1941

2564
2693

Ali Riza Gürel. 
Gazipaşa mahallesi 
No. 4
Torul sulh hâkimli
ğinden mütekait. 
Trabzon.

Mağduriyetten vika
yesi.

Müstedi arzuhalinde : Vaktile asker iken 
hâkimliğe intisap etmiş olduğundan ve talebile te
kaütlüğünü havi evrak vekâletçe Divanı muha
sebata gönderilmiş ve fakat 25 - IX  - 1939 tarih
li kanunim ikinci maddesi mucibince nisbeti as- 
keriyesi kesilen bu gibiler hakkındaki kararlar, 
3527 numaralı kanunla da refedilmiş ise de 1520 
sayılı kanun mucibince Hazine ile ilişikleri ke
silmiş veya müracaat etmemeleri yüzünden 1683 
sayılı kanunun yedinci maddesi mucibince bu 
haklan Hazine lehine sakıt olanların tekaüt hak
larının ihyasının yeni bir tedvin veya tefsir mev
zuu olması sebebile tekaüt muamelesinin yapıla- 
mıyacağı bildlirilmekte ve halbuki, 3527 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin sarih hükmü ile nis
beti askeriyesi kesilenler hakkındaki muamelele
rin bütün hukukî neticelerinin bertaraf edilmiş 
olduğtma ve hususî vaziyeti de tatbik edilen mu
ameleyi asla icap ettirmediğiğine binaen hak
kının bir karara bağlanmasını istemektedir.

Bu hususta Divanı muhasebattan alınan ce
vap okunarak : bahse mevzu olan kanun münase- 
betile dileğin yerine getirilemediğinin bildirildi
ği anlaşılmaktadır.

îş  düşünüldü :
Yeni bir tesis ve tefsiri ile temini mümkün 

olup mevcut mevzuatla isafı kabil görülemeyen 
dilek hakkında Divanca tatbik edilen muamelede 
bir yolsuzluk görülemediğinden tayini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

K a r a r  No. Karar tarihi 

2846  18 - IV -1941
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2292
2404

Mehmet Paker. 
Muallim Naci cadde
si No. 83
Ortaköy - İstanbul.

Askerî Orta okula 
alınmadığı H.

1776
T864

Bekir Kartal. 
İmaret mahallesin
den.
Havza - Samsun.

Fuzulen işgal edilen 
arazi ve hayvan hır
sızlığına göz yumul
duğu H.

Müstedi arzuhalinde: Askerî orta okula alın
madığından şikâyet etmektedir.

Millî müdafaa vekâleti cevabında:
Müstedinin Konya askerî orta okulunun üçün

cü sınıfına kaydi hakkındaki istidası 3 haziran 
1940 tarihinde orta okula gelerek namzet defteri
nin 63 numarasına kaydolunmuş ise de sıhhat ra
poru ile hüsnühal mazbatası ve noter senedi dilek
çesine bağlı olmamasından dolayı noksan evrakı 
tamamlıyarak seçme sınavına girmek üzere 31 
ağustos 1940 tarihinde okula gelmesi kendisine 
tebliğ edilmiş fakat hakkında hüsnühal mazba

tası verilmediğinden sınava iştirak edemiyeceğini 
bir istida ile bildirmiş ve sınava girmemiş oldu
ğundan evrakı kendisine iade ve bu sebeple mek
tebe kabul edilememiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Cevapta tasrih edilen hususata 
kanaat edilemediği surette İdarî kaza yoluna mü
racaat edilmesi icap edeceğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2847 18 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde: Havza tahrirat kâtibi 
Tahsin Ertekin Ziraat muallimi Ekrem Küroğlu 
ve Maliye varidat memuru İhsan özdemirin, Hav
zanın Sivrikise köyünden Hamza özgeni müştere
ken himaye ederek ve merkumun fuzulen işgal ey
lediği arazi ile yaptığı hayvan hırsızlıklarına göz 
yumarak tegallübüne meydan vermekte oldukla
rından bahsile ihbaratta bulunmaktadır.

Maliye vekâleti cevabında:
Sözü geçen şahıslar hakkında Havza kayma

kamlığında yapılan tahkikat neticesinde tanzim kı
lınan evrakı tahkikiye Samsun idare heyetine tev
di edilmiş ve mezkûr heyetçe bunlara atfolunan 
suçlar sabit görülmediğinden meni muhakemesine 
karar verilmiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
İhbarın kanunî mercide tahakkuk etmediği 

anlaşılmakla yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2848 18 - IV -1941
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1711
1794

5135
5499

Beşir Balban. 
Antalya ambarı ar
kasında kömürcü 
Mehmet Emin yanın
da Ferhatoğlu. 
Ankara.

îskân suretile veri
len evin elinden 
alındığından şikâyet.

Arzuhal sahibi dilekçesinde : Muhacir ola
rak geldiği zaman İzmirde Tepecik mahallesi
nin Çöker sokağında No. 15 haneye iskân edil
diğinden ve sekiz sene sonra bu evin elinden 
alınarak Kâmil adında başka bir muhacire ve
rildiğinden şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
alınan cevapta : 1331 de İzmire gelen ve tek 
nüfuslu olduğundan kendisine hane tahsis edi
len müstedinin bahsettiği hanenin bir odasın
da oturmakta iken bilâhare îzmiri terkederek 
Ankaraya gelmiş ve bahseylediği bina 1929 se
nesinde Kâmil isminde bir adama verilip ila
mına tescil muamelesi yapılmış, bundan son
ra vilâyetin bu muamelesine razı olmayan müs
tedi Devlet şûrasına müracaat eylemiş ise de 
davasının 30 - XII -1934 tarih ve 2653 sayılı 
kararile reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Hâdisenin salâhiyetli kaza merciinde halle

dildiği anlaşılmakla 803 sayılı Yüksek Meclis 
kararı mucibince tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2849 18 - IV -1941

1361
İ428~

2165
2279

Ahmet Hüseyinoğlu. 
Akmescit mahalle
de malûl.
Edirne.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Aslen Bulgaristanm Darıdere kasabasından 
olup 1930 senesinde Türkiyeye iltica ettiğini 
ve bir ayağını muharebede zayi etmiş olması se
bebile maaş bağlanması hususunda vaki mü
racaatına Millî Müdafaa vekâletince, Balkan 
Devletlerile aktolunan muahede mucibi tayin 
edilen hakkı hiyar müddeti içinde ana vatana 
gelmemesi sebebile Türk tabiiyetini zayi etti
ği ileri sürülerek maaş bağlanmıyacağım ceva
ben bildirdiğini beyanla sakat ve fakir oldu
ğu için pasaport çıkaramadığını ve köyden 
köye dolaşarak ve yürüyerek firar suretile 
ana vatana iltica etmiş bulunduğundan ve ha
len Edirnede kendisi gibi kanunî müddetini 
geçirdikten sonra ana vatana gelenlerden beş, 
altı malûlün maaş almakta bulunduğundan 
bahsile kendisine de maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine tevdi
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2362
2486

2522
2654

Kadir Haşıloğlu ve 
Ar.
Ceza evinde idam 
mahkûmu 11 kişi na
mına.
Giresun.

Haklarında sadır o- 
lan idam cezasının 
müebbet küreğe tah
vili.

edilerek alınan cevapta : Lozan muahedesinin 
tahdit ettiği müddet içinde hakkı hiyarmı Tür
kiye lehine kullanmamış olduğundan vatan
daşlara verilen haktan istifadesine ahkâmın 
müsait olmadığı için dileğinin yerine getirile- 
mediği bildirilmektedir.

Arzuhal Hariciye vekâletine de tevdi oluna
rak alman cevapta : Sofya elçiliğinden vuku- 
bulan soruya cevaben vürut eden tezkereye 
atfen 1913 tarihli İstanbul muahedesi mucibin
ce tabiiyetimizi muhafaza etmek isteyen bu gi
bi eşhasın dört sene zarfında hakkı hiyarları- 
nı istimal ve bu müddet zarfında Bulgaristanı 
terketmek mecburiyetinde bulundukları cihet
le 1930 senesine kadar Bulgaristanda kaldığı
nı arzuhalinde ifade eden müstedinin muahe
deye nazaran tabiiyetimizi ihtiyar etmediği 
anlaşıldığı ve bu keyfiyetin kanunî bir zarure
te müstenit olmadığı, ancak Bulgaristanı bir 
daha avdet etmemek üzere terkeden Türkle- 
rin Bulgar makamatından pasaport istihsal 
edebilmelerinin bilhassa fakir bir adam için 
cidden pek ağır gelecek rüsum ve masarifi müs- 
telzim bulunduğu işar kılınmaktadır.

İş düşnüldü:
İdarî bir dava mevzuu görülen dilek hak

kında Encümence bir muamele ifasına imkân 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2850 18 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Haklarında sadır olan 
idam cezası hükmünün müebbet küreğe tahvi
li talep edilmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedilerden Kadir hakkındaki idam ka

rarı Büyük Millet Meclisince tasdik edilerek in
faz olunmuş ve diğer arkadaşlarının ilâmları 
Mahkemei Temyizce nakzedilmiş ve ikinci defa 
yapılan muhakeme sonunda muhtelif dereceler
de hapis cezasına mahkûm edilen müstedilerin 
vaki itirazları üzerine dava evraklarının Tem
yiz mahkemesine sevk edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

İş düşünüldü :
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Yüksek Meclisin 331 sayılı kararma tevfikan 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2851 18 - IV -1941

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum

H. Karan H. Şarlan M. Ulaş F. Sözencr L. Gören N. Kayaalp

Gazianteb Niğde Samsun Tokad Siird
M. Şahin N. Erem N..Fırat M. Develi Ressam Ş. Dağ
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00
 

0
5

to 
00 Mübarek Oğuz. 

Yenicami maliye 
tahsil şubesi icra me
muru.
İstanbul.

Emektar bir memur 
olduğundan terfi et
tirilmesi H.

Müstedi arzuhalinde : 27 senelik emektar bir 
memur olarak kıdem ve terfi hakkı bariz şekil
de mevcut iken 16 sene zarfında yanlız bir kere 
terfi ettirildiğinden ve Defterdarlığa mü- 
kerreren vaki müracaatları müsmir olmadığın
dan bahsile şikâyet etmektedir.

Maliye vekâleti cevabında : Mumaileyhin İs
tanbul Maliye teşkilâtında 800 kuruş • maaşla 
istihdam edilmekte iken 1 temmuz 1340 tarihin
de maaşmm 900, 1 haziran 1341 de 1700, 1 nisan 
1926 da 2000, 1 eylül 1933 de 2500 ve 24 eylül 
1936 tarihinde de 3000 kuruşa çıkarıldığı ve ha
lihazır vazifesini matlup şekilde ifaya mukte
dir bulunmadığından terfie lâyık görülmediği 
ve terfii hakkında cevapsız bırakılmış her han

gi bir müracaatı mesbuk olmadığı bu vaziyete 
göre müstedinin 16 senedenberi terfi görme
diği hakındaki iddiası varit bulunmadığı gibi 
terfi müddetinin de ancak 15 ay geçmiş olup 
mesai vaziyeti itibarile terfie müstahak bulun
mayan mumaileyh hakkında cereyan eden mu
amelede usulsüz ve kanunsuz bir cihet görülme
diği bildirilmiştir.

İş düşünüldü :
Kanaat edilmediği surette hakındaki mua

meleden dolayı Devlet Şûrasına müracaat edi
lebileceğinden dilek hakkında Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2852 21 -IV  -1941

1818
İ9Ö7

Emil Dörö. 
tç cebeciden Cebeci 
durağı No. 3 
Ziraat vekâleti mü
tercimlerinden Naci 
Kenter nezdinde. 
Ankara.

Fransız tabiiyetinden 
Türk tabiiyetine geç
mesi H.

Müstedi arzuhalinde : Fransız tabiiyetinden 
Türk tabiiyetine geçmesi hakkındaki dileğinin 
tervicini istemektedir. Dahiliye vekâletinden ce
vaben alınan tezkerede mumaileyhin müracaatı 
üzerine 1312 sayılı kanunun beşinci maddesine 
tevfikan tetkikat yaptırılmış ise de vaziyeti 1928 
tarihli Vekiller Heyeti kararına uygun görülme
diğinden dileği reddedilmiş ve kendisine bildi
rilmiş olduğu yazılmaktadır.

Iş düşünüldü :
Encümence tayini muameleye mahal olma

dığına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2853 21 - IV -1941
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2044 Kocaoğlu ölü Artin- Bir miras meselesi
2145 oğlu Avadis. H.

2805
‘2944

Kırıkhan ahalisin
den.

1883
1978

2375
2490

1326 Osman Oktan. Müddeiumumi Tevfi
1387 Anamur. kin keyfî ve kanun 

fevkindeki muamele
leri H.

1939
2037

İsmail Kemeral. 
Dümelli köyünden. 
Harp malûlü. 
Çankırı.

Umumî harpte ma
lûl kaldığından ve 
sakat maaşı bağlan
madığından şikâyet.

Bir miras meselesinde mahkemenin verdiği 
karardan şikâyet eden müstedinin arzuhali en
cümende okunmuştur. Meal ve mefhum alınama
yan istidada bahsedilmekte olan miras mevzuu 
hakkmda alâkadar kanunî mercilere müracaat 
edilebileceğinden Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2854 21 - IV -1941

Müddeiumumi Tevfikin keyfî ve kanun fev
kindeki muamelelerinden telgrafla şikâyet eden- 
müstedinin müracaatına Adliye vekâletinden ve
rilen cevapta :

İcabeden kanunî tahkikat ve takibat ya
pılmış ve müddeiumumi Tevfikin müştekinin 
şahsile uğraştığı ve bir takım uygunsuz hare
ketleri vaki olduğu anlaşılmakla tevbih ceza
sına çarpıldığı ve Anamurda memuriyetine 
devamı caiz görülemediğinden tahvilinin uygun 
olduğu bildirilmektedir.

Işdüşünüldü :
Dilek yerine gelmekle Encümence yapılacak 

bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2855 21 - IV -1941

Umumî harpte malûl kaldığından ve müra
caatlarına rağmen sakat maaşı bağlanmadığın
dan şikâyet eden müstedinin hakkındaki mua
meleye kani olmadığı surette kazaî mercie mü
racaat etmesi icap etmekle Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2856 21 - IV -1941
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Abdullah, Celâl, Ce
mal, llyas Aksu. 
Antakya.

Cemil ve oğlu Kâmil 
Aydın.
Yaııiler mahallesin
de Tillu köyünden. 
Siird.

Yaşar Oğuz.
Eski pazar nahiyesi 
Ozan köyünden. 
Haci Musaoğullarm- 
dan.
Çerkeş - Çankırı.

Memur olarak açıkta 
bulunduklarından 
haklarının ve müte
rakim maaşlarının 
verilmesi 11.

Haksızlğa maruz 
kaldıklarını ve ifti
raya uğradıklarını' 
ve ailelerile birlikte 
yerlerine gönderil
meleri H.

Hastal’ğı dolayısile 
cezasının affi H.

Hatay Devletinin ana vatana ilhakı sebebile 
açıkta kalan memurların haklarının verilmesi 
için hazırlanan lâyihada müterakim açık maaş
larında ödenmesi hususunun teminini isteyen 
müstedinin dileği üzerine Encümence bir muame
le yapılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2857 21 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : Haksızlığa maruz 
kaldıklarından diyar, diyar sürülmekte olduk
larından ve kendilerini çekemiyenler tarafından 
iftiraya uğradıklarından bahsile affolunmaları- 
nı ve ailelerile birlikte yerlerine gönderilmele
rini istemektedirler. Dahiliye vekâletinden ge
len cevabî tezkerede:

2 5 - V - 1939 tarihli Vekiller Heyeti karari- 
le müstedilerin Manisa vilâyetine yerleştiril
mek üzere nakledilmiş olduklarının ve ayni ta
rihle vekâlete verdikleri istidaya kendilerinin 
eski yerlerile alâkaları kalmadığının ve Mani- 
saya yerleştirilmelerinin zarurî bulunduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence tayini muameleye mahal olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2858 21 - IV -1941

Müstedi : Hastalığını öne sürerek cezasının 
affını istemektedir. Adliye vekâletinden alınan 
cevapta: Adam öldürmekten dolayı 6 sene 10 
aya mahkûm olan ve müracatı üzerine heyeti sıh- 
hiyece muayene edilen ve aldığı rapor Tıp iş
leri meclisince tasdik edilmiş bulunan müste
dinin cezası müteaddit defalar tecil edilmiş ol
duğunu 30 - IV - 1940 tarihindeki raporu üzeri- 
nede altı ay tecil olunduğunu ve bu müddetin 
hitamında yine heyeti sıhhiyece sıhhi durumu 
tetkik ettirileceği ve neticesine göre kanunî mu
amele yapılacağı beyan ve ayrıca bir muamele 
yapılmasına lüzum olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Sıhhî mazeretlerle cezanın tecili hakkında 

alâkadar makamlarca muamele yapılmakta oldu-
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2591
2722

2606
2738

2928
3077

Memet Ali Haydar 
Merter.
Çıra pazarı Kalbur
cular caddesi No. 6 
evde.
Bursa

2612
"2744

Ahmet Hatungil. 
Emekli jandarma 
yüzbaşısı.
Mahzen mahallesin
den.
Merzifon.

Üsteğmen olarak te
kaüt edilmiş ise de 
Yüzbaşılığa iadesi 
veya bu rütbe üzê  
rinden tekaütlüğü
nün icrası H.

Evselce tahsis edilen 
tekaüt maaşile son
radan tahsis edilen 
miktar arasındaki 
farkın verilmesi H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ğundan Encümence bir karar ittihazına lüzum 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2859 21 - IV -1941

Devlet ricalinden bazılarının bildikleri veç
hile Millî Mücadelede hizmetleri sebkettiğin- 
den ve İstiklâl harbinde kıdem zammı aldığın
dan üsteğmen olarak tekaüt edilmiş ise de yüz
başılığa iadesi veya yüzbaşılık rütbesi üzerinden 
tekaütlüğünün yapılmasını istemkte olan müs
tedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden veri
len cevapta : Jandarma subayı olan müstedinin 
adam döğmek ve hilafı usul hapsetmek madde
lerinden altı ay mahkûmiyet ve o kadar müd
det memuriyetten mahrumiyet cezasına çarpıl
dığı ve 1338 de tekaüt edildiği ve tekaüt mua
melesinin keenlemyekün addine imkân olmadı
ğı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Hakkında kanuna muhalif bir muamelenin 

tatbikinden şikâyet etmeyen ve atıfet kabilin
den yüzbaşılığa iadesi veya o rütbe üzerinden 
tekaütlüğünün icrasını istemekte olduğuna göre 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2860 21 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : 568 kuruş maaşının bi- 
lahara 592 kuruşa iblağ edildiğini sonradan 
486 kuruş 20 paraya indirildiğini ve 1341 de 105 
kuruş ilâvesile 591 kuruşa çıkarıldığını, binaena
leyh bidayeten tahsis olunan 592 kuruş maaşla 
büyük harp zammı olarak yapılan 105 kuruşun 
ilâvesinden evvel 486 kuruşa indirilmiş bulunan 
maaşı arasındaki 120 kuruş noksanın tashihile 
maaşına zammını istemektedir.

7 I nci kânun 1941 tarihli Dahiliye vekâleti
nin cevabında :

Dilek sahibi yüzbaşı Ahmet 1326 tarihinde 
592 kuruş maaşla tekaüt edilmişken sonradan 18 
nisan 1330 tarihli kanuna göre maaşlardan yüz
de yirmi tenkihat yapılmak suretile aylığının
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2093
2199

Alioğlu Ahmet Ural. 
Eski Feke orman sa
ha memuru. 
Saimbeyli.

34
l if

Talip Dündar.
Ussan Şeyh köyün
de.
Reşadiye - Tokad.

Haksız olarak açığa 
çıkarıldığından do
layı Devlet şûrasına 
vaki müracaatına he
nüz cevap verilme
diğinden bu kararın 
öğrenilerek bildiril
me*!) H.

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

Reşadiye müftüsü 
Halilin oğullarından 
şikâyet II.

473 kuruşa indirildiği anlaşılmıştır. Bu tenkihat 
dolayısile maaşından indirilmiş olan 119 kuru
şun tekrar aylığına ilâvesine kanunen imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Kanaat edilmediği surette bu muameleden 

dolayı İdarî kaza yoluna müracaat edilmesi i- 
cap edeceğinden Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2861 21 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde: Seyhan vilâyetinin Fe
ke kazası orman maske memuru iken haksız ola
rak açığa çıkarıldığından dolayı 21 - V - 1938 
de Devlet Şûrasına dava açtığım ve iki defa 
kaymakamlığa müracaat etmiş isede bir cevap 
verilmediğini, îktısat vekâletince müddeti hiz
metine göre maaş bağlanacağı için Devlet Şû
rasının kararını beklediğini, binaenaleyh bu ka
rarm bir an evvel öğrenilerek kendisine bildi
rilmesini istemektedir." Başvekâlet müsteşarlığı 
cevabında :

Müstedi tarafından Ziraat vekilliği aleyhine 
Devlet Şûrasında açılan dava neticesinde mu- 
terizinbih muamelenin bozulmasına dair verilmiş 
olan 16 - II - 1940 tarihli kararm Feke kayma
kamlığı vasıtasile 5 - VII - 1940 tarihinde dava
cıya tebliğ edilmiş bulunduğu Devlet Şûrası 
cevabından anlaşılmıştır. îş  düşünüldü:

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2862 21 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Reşadiye müftüsü Ha
lilin oğullarının Millî mücadele sıralarında Kâ
zım karısı Ayşeyi öldürerek yok ettiklerinden ve 
kendi hayvanlarını zehirliyerek öldürdükle
rinden ve bu hususta vaki müracaatlarının na
zarı itibara alınmadığından ve kendisinin ara 
senedile satm aldığı tarlalarını . elinden aldı
ğından ve Reşadiye mahkemesine 7 - XII - 1934 
tarih ve 610 numara ile vaki müracaatını havi
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istidasının yok edildiğinden ve müftünün oğ
lu tarafından pardüsüsü çalındığı halde buda 
mahkemece örtbas edildiğinden şikâyet etmekte
dir. Keyfiyet Adliye vekâletine sorulmuş alınan 
cevapta müftünün oğulları tarafından Millî 
mücadelede yok edildiği iddia olunan Ayşenin 
Millî mücadeleden çok evvel 1322 tarihinde ve
fat eylediği nüfus kaydından anlaşıldığı ve 
müştekinin bu vaka hakkında sübut delilide 
göstermediği ve hayvanlarının zehirlendiği
ne dairde bir şikâyet kaydma tesadüf edilmediği 
ve ara senedile aldığı tarlaların müftü tarafın
dan alındığı hakkmdaki şikâyete gelince müf
tü Halilin alacaklı olduğu ve mahkeme ilâmi- 
le müstedinin tarlaları icraca bilmüzayede sa
tılmış ve bu muamelede de bir kanunsuzluk gö
rülmediği ve müştekinin ara senedile tarlala
rı almış olması kendisine bir hak bahşetmeye
ceğinden bu şikâyeti yerinde görülmediği, dava- 
sıda istidada bahsedilen tarihlerde müştekinin 
bir arzuhali olduğuna dair bir kayda tesadüf 
edimediği ve esasen mahkemenin o sene zarfın
da varide numarası 610 adedine yükselmediğin
den bu baptaki iddiasıda varit görülmediği 
bildirilmiştir.

îş  düşünüldü :
Yapılan tahkikatta şikâyetlerin varit olmadı

ğı vekâlet tarafından bildirilmekte ve kanaat 
etmediği takdirde müstedinin dava yoluna mü
racaata hakkı derkâr bulunmakta olduğundan 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2863 21 - IV -1941

2652 îbrahim Şükrü Bil- 
'2788' gin Miremici sokak 

No. 43/13 
Beyoğlu - Tepebaşı 
İstanbul

Emniyet sandığınca 
fazla tahsil edilen 
paranın iadesi ve ya
pılan gayri kanunî 
muamelelerden do
layı takibat yapılma
sı H.

Müstedi arzuhalinde: Emniyet sandığından 
evini ipotek etmek suretile istikraz eylediği pa
raya mukabil muhtelif tarihlerde tediyatta bu
lunmakla beraber evin bedeli icarımda borcuna 
karşılık gösterdiğinden ve sandıkla vaki akit
leri bir seneye mahsus olarak aktin tecdidine 
dair kendisine bir tebliğde bulunulmadığı halde 
dört sene sonra bakiye borcu olduğu beyanile 
alelusul kendisine tebliğat yapılmaksızın ve 
3202 numaralı kanunun emri veçhile evinin hali
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hazır kıymeti takdir edilerek evsafı ve teçhizatı 
gazetelerle ilân edilmeksizin ve mahkemede gö
rülmekte olan davanın neticesine de intizar olun
maksızın hemen satılığa çıkarıldığından bahsile 
faizi mürekkep hesabile kendisinden fazla tahsil 
edilen paranın tarafına iadesi ve sandıkça gayri 

kanunî yapılmış olan muamelelerden dolayı hak
kında takibat icrasını talep etmektedir.

Ticaret vekâleti cevabında:
1 — Sandıkça mumaileyhe yapılmış olan her 

iki akit tarihinde meri nizamnamenin 25 nci 
maddesine uygun olarak tanzim edilen mukave
lede, vade hitamında tahakkuk eden faiz, ko
misyona ve muamele vergisinin borçlu tarafın
dan ödenmediği takdirde resülmale ilâve edile
ceği yazılı olduğundan borçlunun faizi mürek
kep hakkındaki iddiasının varit görülmediği;

2 — Ortata teminat mevcut oldukça kira hac
zi suretile alacak istifasının mevzubahs olama
yacağı ;

3 — Borçlunun yapmış olduğu istikraz mu
kavelesinde bir senelik vade hitamında resül- 
malin yüzde onile beraber müterakim faiz ve 
komisyonu ödemediği takdirde aktin iki sene 
daha temdit olunacağı musarrah olduğundan 
yapılan takibat esnasında ve bundan sonra yap
mış olduğu teslimat nazarı itibare alınarak her 
iki akte ait muamelesinin senelerce ihmal edil
diği ve en son muamelesinin hitamı vade tarihi
21 - XI - 1938 olup bundan sonra sandık alaca
ğının kanunî takibe intikal ettiği ve vadeleri 
hitam bulan muamelelerde borçlulara muamele
lerini imhal veya tecdit etmeleri için mektup 
gönderilmesi sandık usulüm istikrazından oldu
ğundan bu borçluya da ayni muamelede mektup 
gönderilmiş bulunduğu;

4 — 3202 numaralı kanunun 40 nci maddesi, 
takdiri kıymet ve vaziyet muamelesinden san
dığı istisna ettiği cihetle 2280 numaralı kanun 
hükümleri sandık satışlarında cari olmadığı ve 
bu husus icra mercii hâkimliğince de kabul edil
diğine ve mukaddem icra takibi sırasında bu 
kanuna tevfikan borçta tecil edilmediğine göre 
bu noktaya müteveccih iddiasınında varit bulun
madığı ;
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5 — Son hitamı vade tarihinden sonra gön

derilen mektup üzerine muamelesinin sandık 
usulleri dairesinde intaç etmediğinden 3202 nu- 

| maralı kanun dairesinde kanunî takibata baş-

| kendisine tebliğ edilmiş olduğu;
6 — Sandıkça yapılan takibatta 3202 numa

ralı kanun hükümleri tamamen tatbik edildiğine 
göre, mücerret dava ikamesinin, takibin tehi
rini ve yeniden tebligat ifasını icap ettirmiyeceği 
ve ancak tehiri icra kararı istihsali halinde ta
kibin duracağı tabiî olup nitekim mumaileyhin 

! aldığı tehiri icra kararı dolayısile halen takibin 
durmuş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedinin tehiri icra kara- 
rile şikâyet ettiği muameleleri tehir ettirmiş ol
duğuna göre bu kanaldan hakkını takip etmek 
üzere Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

| fiyeye tabi tutulmak istenmiş ise de vilâyet 
j makammea imtihan ettirilerek bu muameleden 
I kurtulduğundan ve fakat dairesi «âmiri bilahare 
J yine hakkında bir tasfiye kararı almağa mu- 
I vaffak olduğundan ve fakat bu tasfiye kararc- 
I m Devlet Şûrasma müracaatla 22 haziran 1932 

de ref ettirdiğinden bahisle müracaatta bulundu
ğu dairesi münhal bulunmadığını ve vekâlet 
ise tayininin vilâyete aidiyetini ileri sürerek 
yapılan haksızlıkları telâfi için sadır olan mah
keme kararlarından istifade edemediğini ve 
vekâlet emri maaşı alamadığını ve 10 seneden- 
beri dileklerinin isaf kılınmadığını ve binaena
leyh kanunî haklarmm verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta : Tasfiye 
i tarihinden bu tasfiyenin refi tarihine kadar 
I geçen müddet için ne memuriyet ve nede açık

lanarak gönderilen borç ödeme ihbarnamesinin

Karar No. Karar tarihi

2864 21 - IV -1941

1741 I İsmail Hakkı Ber- 
1824! dan.

Tasfiyeye tâbi tutul
muş isede Devlet şû- 
rasınca tasfiye ka
rarı reffedildiğinden 
bir memuriyete tayi
ni H.

Müstedi arzuhalinde : 18 senelik maliye me
muru olduğundan ve 1750 kuruş maaşla İçel 
vilâyeti varidat kâtipliği yaparken isnat olunan 
bir suçtan dolayı işten el çektirildiğindeıı ve 
neticede 9 teşrini evvel 1930 da hakkında bera
at kararı sadır olduğundan ve dairesince tas-

! Tozkoparan çatma 
I mescit Çeşme sokak
I No. 13/3ı  ̂ .

Beyoğlu - İstanbul.
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maaşının verilmesine mevzuatın müsait olma
dığı ve talî memurlardan olduğundan tekrar 
vazifeye tayininin vilâyete ait bulunduğu ve 

bu hususta açtığı bir İdarî davada talî memur 
olmak itibarile husumetin vekâlete değil vilâ
yete müteveccih olması itibarile son davasının 
Devlet Şûrasınca reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir. Encümence vaki davet üzerine Maliye 
vekâletince gönderilen zat işleri müdürü Şefik 
Boranın huzurile yapılan müzakerede tayini 
vekâlete ait memurlar hakkındaki tasfiye karar
larının refi üzerine bu memurların tekrar va
zifeye tayini mümkün ise de tayini vilâyete ait 
memurların bazı vilâyetlerce tekrar tayin kı- 
lınmadıklarınm görülmekte olduğu ifade edil
miştir. Bu müzakereden sonra vekâletin gönder
diği 5 - IV -1941 tarih ve 9188 sayılı tezkerede: 
müstedinin hakkmdaki tasfiye kararının refedil- 
miş olmasına binaen tekrar bir vazifeye tayini 
ve bu suretle ilâm hükmünün infazının lüzumu 
vilâyete yazılmış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Bir memur hakkında usul ve mevzuata mu

halif olarak verilen tasfiye kararının refine Dev
let Şûrasmca karar verilince o memurun eski 
haline iadesi icap etmekte ve tayini vekâlete ait 
olan memurlar hakkında bu dairede muamele 
yapıldığı anlaşılmakta olmasına rağmen vekâ
leti temsil eden valinin Devlet Şûrası ilâmını 
infaz etmemesi kanunî bir vazifeyi ihmal şeklin
de tecelli edeceğinden böyle bir halin vukuun
da vekâletçe kanunî takibat yapılmak üzere ev
velemirde bahsedilen ilâmm infazı ve hakkın 
yerine getirilmesi suretile muamelâtın icra ve 
ikmali lüzumunun Maliye vekâletine tebliğine 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2865 21 - I V -1941

Reis
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 

M. Ulaş
Balıkesir Bolu Çorum

F. Sözener L. Gören N. Kayaalp

Gazianteb Samsun Siird Tokad
M. Şakin N, Fınıt Ressam Ş. Dağ M. Develi
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2373
'2488

Hüseyin Silâh. 
Tüccardan Siirdli. 
Van.

Eşkiyalar tarafından 
alınan koyunlarınm 
tazmini.

Verilen arzuhalde : 1929 senesinde Van vilâ
yetinin Muradiye kazası otlaklarında yayılmak
ta olan 785 koyununun Celâli Aşireti reisi olan 
Halit tarafından topraklarımıza tecavüzle gas- 
bedilerek İrana götürüldüğünü ve dört 
sene sonra Ağrı dağında isyan eden 
bu adamın bilâhara dehaletile stvkedil- 
diği Tekirdağmda öldüğünü ve oğlu
nun da 1934 senesinde Tekirdağmdan İrana fi
rara muvaffak olduğunu beyanla hayvanlarının 
iadesi veya (11 000) lira kadar olan zararının 
telâfisi hususunda müteaddit defa yüksek ma
kamlara müracaatlarda bulunmuş ise de bir ne
tice alamadığından şikâyet etmekte ve bir âsi
nin dehaleti üzerine bütün kabahatleri af oluna
rak yurdun güzel bir yerinde iskân edilmesi gibi 
yüksek bir ulüvvicenap gösteren Hükümetin mağ
duriyetinin aynen telâfisi imkânsızlığı karşısın
da hiç olmazsa bu âsilerden Hâzineye kalan gay- 
rimenkullerinden verilmek suretile sevindiril- 
mesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında: Müstedi ta
rafından gasıp olarak gösterilen Celâlî âşireti 
reisi Abdaloğlu Halidin 1931 yılında Türkiyeye 
iltica ederek Tekirdağ vilâyetinden iskân edil
diği ve 1934 senesinde vefat eylediği ve muma
ileyhin varislerinin mezkûr tazminatı ödeyecek 
vaziyette olmadıklarının mahallinden yaptırı
lan tahkikatla anlaşıldığı ve İran Hükümeti 
nezdinde hudut makamları ve Hariciye vekâleti 
tarafından yapılan teşebbüse de 1929 senesinde 
hudut emniyetinin pek fazla mulıtel olduğu ve 
esasen gasıpların Türkiyeye iltica etmiş bulun
ması dolayısile mezkûr seneye ait bu gasıp hâ
disesinden doğan tazminatın kabul edilemiyece- 
ği cevabının alındığı ve bu vaziyet karşısında 
vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedinin tazminat haklarını 
istihsal etmesi için gasıplar aleyhinde istihsal 
edeceği ilâmla kanunî takibatta bulunması za
rurî bulunduğundan dilek üzerine Encümence.
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2451
2573

Mehmet Zihni 
vaşça Tabak < 
fmdan. 
Bergama.

Ya-

bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2866 22 - IV -1941

Maktu vergiye tâbi 
tutulması

2510 Ömer Bakalak. 
2634 ! İstasyon makasçısı. 

Irmak.

Hizmet yerinin 
ğiştiril resi.

de-

İptidaî olan tabakanesinden dolayı vergiye 
mecbur tutulmakta ise de affını veya maktu 
vergiye tâbi tutulmasını isteyen müstedinin ar
zuhaline Maliye vekâletinden verilen cevapta :

3843 sayılı kanunun 12 nci maddesinin «B» 
fıkrası mucibince vergiye tâbi olan müstedinin 
15 -1  -1941 den itibaren meriyete giren 3973 
sayılı kanunla vergiden muaf tutulduğu bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü :
3973 sayılı kanunun neşrinden sonra muaf 

olan müstedinin dileği üzerine bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2867 22 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Arkadaşları tarafından 
sağ kolunun muattal kalacak şekilde dövüldü
ğünden tedavi edilmek üzere hastaneye ya
tırıldığından ve 15 gün istirahatle çıkarıldığın
dan ve raporları nazarı dikkate alınmıyarak yi
ne mühim olan makasçılığa verildiğinden ve bu 
hususta vaki müracaatına cevap verilmediğin
den bahsile istasyon şefliği ve doktorlar tara
fından iltizam edilen mütecavizlerin şerrin
den vikaye edilmek üzere Ankara dahilinde hat 
bekçiliği veya odacılık gibi bir işe tahvilini is
temektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında : Yapılan 
tahkikat neticesinde müştekinin tahriki ile ma
kasçı Mitat ve manevracı Kâmil tarafından dö
vüldüğünden Mitat ile Kâmilin üçer yevmiye
sinin kesilmesine ve hâdisede idaresizliği görü
len istasyon şefinin bir tevbihle tecziyesine ve 
müstedi ömerin mıntakası dahilinde başka bir 
istasyona nakline inzibat komisyonunca karar 
verildiği bildirilmektedir.
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İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar

mektedir :
İş düşünüldü: Kanunen kabul edilmiş bir 

hakkın eda edilmediğine kanaat edildiği surette 
I alâkadar vekâlet aleyhinde dava açılarak hak- 
I kını takip edebileceğinden müstedinin dileği 
I üzerine Encümence bir muamele ifasına imkân 
j  olmadığına karar verildi.

verilen cevapta:
1683 sayılı kanunun dördüncü maddesine 

tevfikan 1929 gayesine kadar tahsis edilen teka
üt ve eytam aramil maaşlarının 100 kuruşa ka
dar olanlarının 10 seneliği verilerek tesfiye edil
miş ve bu suretle yapılan muamelede bir yol
suzluk olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Tahsis miktarına ve şekline 
dair bir İdarî dava mahiyetinde olan dilek hak
kında Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2868 22 - IV -1941

2035 Ali Sungur. 
2135 Zekeriyaoğlu.

İkramiye veya teka- Müstedi arzuhalinde: Silvanda postanın so- 
üt maaşı verilmesi. yulmasma teşebbüs edildiğinden karakol kuman-

Müftü mahallesinde 
17 No. lı evde. 
Tarsus.

dam sıfatile yararlık yaptığından ve bu hâdi
se sebebile malûl kaldığından bahsile hakkı olan 
ikramiye veya tekaüt maaşınm verilmesini iste-

Karar No. Karar tarihi

2869 22 - IV -1941

2567 İsmail İnce.
2697 Refahiye P. T. T. ça- j

Tekaüt maaşı H. Tekaüt edilerek istihkakımn birden verilip
alâkası kesilmiş ise de bu muamelenin yanlış ol
duğundan ve üç ayda bir tekaüt maaşının veril
mesi icabedeceğinden bahsile müracaatta bulu
nan müstedinin arzuhaline Maliye vekâletinden

vuşluğundan emekli 
Ergü köyünde. 
Kemaliye.

Karar No. Karar tarihi

2870 22 - IV -1941
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1948
2046

Cemal öcal. 
Eski sorgu 
vekili. 
Muğla.

hâkim
Malûlen tekaütlüğü 
IL

1950 | Gani Er t an. I Tekaüt maaşı H.
204sSTi Birinci Devre B. M. ı 

| Meclisi azasından. ! 
i Eski Muş mebusu.

Müstedi arzuhaHnde: 29 sene küsur bilâ fa
sıla dürüst ve namuskâr hizmetten sonra vazife
den mütevellit gözlerinden rahatsızlanarak ve 
heyeti sıhhiyeden aldığı raporla tevsik ederek 
malûliyetin tasdikim istemesine rağmen Adliye 
vekâleti bunu kabul etmediğinden ve fakat 
Adliye vekili bu hakkını teslim ederek tekaüdi- 
yesini doldurmak için bir cezaevi müdürlüğüne 
tayini için Zat işlerine tahrirî emir verdiği halde 
şimdiye kadar bir cevap çıkmadığından ve 35 
senelik bir emektar olduğundan 1302 doğumlu 
olup 18 yaş’iıı ikmal ettiği 1 temmuz 1320 tari
hinde filî hizmetinin kabul edilerek Memurin 
kanununun 58 nci maddesi ve 29 - V - 1933 ta
rih ve 185 ve 14 kânunusani 1938 tarih ve 227 
sayılı tefsirlerle ve Şûrayi Devlet kararlar mec
muasında münderiç 36 - 1^8 numaralı kararile 
de hak kazanabileceğinden ve maahaza noksan 
görülen müddet için bir memuriyete tayini ile 
bu hakkının edasına imkân verilmesinin temini 
lüzumundan bahsedilmektedir.

Iş düşünüldü: Kanunî bir sebebe dayanıla
rak ikramiye vermeğe yanaşmayan vekâletin 
muamelesine kanaat edilmediği surette İdarî 
dava açılması icabedeceğinden gerek bu nokta
dan ve gerek bir vazifeye tayin talebi hakkında 
Encümence karar itas na imkân, olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2871 2 2 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde: 125 lira üzerinden te
kaüt maaşı tahsisi icabedeceğiııe dair Adliye 
vekâleti aleyhine ikame eylediği dava üzerine 
Devlet Şûrasmca yapılan tahkikat sonunda: 
1683 sayılı kanunun 5 nci maddesinin son fık
rasında ; tekaüt muamelesi mülkî memurlar hak
kında mensup oldukları vekâletin tasdikile ya
pılır diye yazılı olduğundan tekaüt maaşının 
arttırılmasında bir yolsuzluk olmadığı ileri sü
rülerek davasının reddine karar verilmiş oldu
ğundan bahsile Şûranın bu kararına itiraz ile 
1613 sayılı kanun mucibince 125 lira üzerinden 
tekaüt maaşının düzeltilmesini istemektedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2008 Mehmet Akm.
2108 Eski mahkeme baş

kâtibi.
Nazilli.

Hakkında verilen 
hükme dair.

1964'
2062'

Eyyup Akgün.
Çivi köyünde Yo-
ğurtçuoğullarmdan
Hasanoğlu.
Çankırı.

Noksan maaşlarının 
verilmesi.

1970
2068

llyas Yılmaz.
Kavak köyü halkı 
namına muhtar. 
Uzunköprü.

Encümen kararı ve ne sebebden verüdiği

İş düşünüldü: Yüksek Meclisin 803 sayılı 
kararına tevfikan salâhiyetli Devlet Şûrası de- 
avi dairesince ittihaz olunan kararların tadiline 
kanunen imkân olmadığından dileğin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2872 22 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Zimmet ve suiistimal 
maddesinden dolayı aleyhine sadır olan ve ka
tiyet kesbeden yanlış bir hükmün yazılı emirle 
bozulmasına Adliye vekâletince lüzum görül
memişse açık olan bir haksızlığın Yüksek Mec- 
lisce izalesi istenmektedir.

İş düşünüldü :
Katiyet kesbeden ilâmların tadil veya refi 

hakkında Yüksek Meclisten karar verilemiyeceği 
hakkında 311 sayılı karar dairesinde dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2873 22 - IV -1941

Kendilerine' yardım
da bulunulması.

Müstedi arzuhalinde: Her nekadar şehit ba
balarından maaş bağlanmış ise de şehadete ıt
tıla tarihlerinin muahhar oluşu bilfiil şehadet 
tarihinden itibaren maaş tahsisine mâni olamı- 
yacağmdan noksan maaşlarının verilmesini is
temektedirler, 

îş  düşünüldü :
Bir dava mevzuu olan iddia hakkında Encü

mence bir muamele ifasına imkân olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2874 2 2 -IV -1941

Dolu afetinden mutazarrır olduklarından 
kendilerine yardımda bulunulmasını isteyen 
müstedilerin dileği üzerine Encümence bir mua
mele ifasma imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2875 22- I V -1941



1965 
2063

2427
2549

1984
2082'

sokak 13 No lı Apar- 
tıman sahibi, 1 No lı 
dairesinde.
Ankara.

2031
2131

Yusuf Ziya Ucucu. 
Meteoroloji İstasyo
nu S. 3 Meteorolo
j is i 
Yozgat.

1953
2051

Muhittin Keskin. 
Üniversite ilâhiyat fa 
kültesi mezunların
dan.
Lapseki.

Mehmet Şenean ve 
Ar.
Çatköyü 1934 yılı ih
tiyar heyeti azalarr. 
Nevşehir.

patladığından ve verilen emir üzerine yenisi 
açtırılmış ise de Belediye fen heyeti reisi tara
fından bağrılıp çağrılarak kendisine hakaret 
edildiğinden şikâyet eden müstedinin dileği, 
mahkemece halledilecek mevaddan olmakla En
cümence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2876 22 - IV -1941

Ahvali sıhhiyesinden dolayı tayyarecilik hiz
metinden Meteoroloji müdürlüğü kadrosuna alın
mış ise de yıpranma zammı olan 6 liranın yeni 
vazifedeki maaşına zammı ile terfihini dileyen 
müstedinin arzuhali üzerine Encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2877 22 - IV - 1941

Bir müftülüğe tayin 
edilmesi.

Bir müftülüğe tayini hakkında sebkeden di
leğinin semerelenmediğinden bahsile müracaatta 
bulunan müstedinin arzuhali üzerine Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2878 22 - IV - 1941

Duçar oldukları nak
dî ceza II.

Gizli nüfus meydana gelmesi yüzünden ihti
yar heyeti vazifeleri sebebile nakdî cezaya çar
pıldıklarından şikâyet eden müstediler bu ceza
ların çocuk ve aile velilerinden alınmasını iste
mektedirler.

îş  düşünüldü :
Dilek hakkında tayini muameleye mahal ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Sabri Topçu. 
Dıırsunoğlu. 
Cezaevinde mahkûm. 
Amasya,

3768 sayılı kanun
dan istifade ettiril
mesi.

2879 22 - IV - 1941

îhtilâs suçundan mahkûm ise de zelzele mın- 
takasmda bir çocuğile anasının enkaz altında 
ölmesi sebebile 3768 sayılı kanundan istifade et
tirilerek affini isteyen müstedinin alâkadar ma-



Yusuf Ayan.
Ağvanis
muhtarı.
Suşehri.

nahiyesi

îvan.
îvanoğlu.
Zohrap köyünden. 
Köy mümessil ve 
muhtarı.
Arpaçayı - Ardahan.

Köylerinin yaylası
nın vergiye tâbi tu
tulduğundan şikâ
yet.

2419 | Mustafa Acar ve Ar. 
2540 [ Dabak esnafından, 

i  Yalvaç.

Fabrikalar gibi be
yanname usulüne ve 
vergiye tâbi Tutul
duklarından şikâyet.

kamlara müracaat edebileceğinden Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2880 22 - IY - 1941

Arazi bedellerinden 
olan borçlarının affi.

Zelzele mıntakasmda vergi borçları gibi arazi 
bedellerinden olan borçlarının da affini is
teyen müstedinin arzuhali üzerine Encü
mence bir muamele ifasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2881 22 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde :
Köylerinin yaylası olmak üzere terkedilen kü

çük Harezyan namile ıjıaruf arazinin köyün 
şahsiyeti maneviyesi namına köyün vergiye tâ
bi tutulmasından şikâyet etmekte ve kendile
rine söylenen malakan tabirinin kaldırılması
nı istemektedir.

îş düşünüldü :
Vergi hakkında kanunî mercilere müraca

at edilmesi ve binnetice İdarî dava yolile di
leğin hal kılınması icap etmekle gerek bu 
nokta hakkında ve gerek malakan adı hakkında 
Encümence bir karar verilmesine imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2882 22 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde: 
îptidaî şekilde ve mahdut miktarda yaptık

ları işlerden fabrikalar gibi beyanname usulü 
ve vergiye tâbi tutulduklarından ve kazançları
nın yüzde yirmisinin mâliyece alınmakta oldur 
ğundan balısile şikâyet etmektedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Bu sanatkârların köselede yaptıkları için 

3843 sayılı kanunun 12 nci maddesinin B fıkrası 
mucibince muamele vergisini ve 2731 sayılı ka
nunla da istihlâk vergisine tâbi tutulduklarım 
ve bunda aykırı bir muamele olmadığını beyan
la 3973 sayılı kanunun neşri tarihi 15 - I - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve
oturdukları yer

Arzuhal »hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1983
208T

1973
2071

'Nuri Kırkkavak. 
Riza mahallesinde. 
Eski Maliye varidat 
memuru Sadettinoğ- 
lu.
Uzunköprü.

Bir vazifeye tayini.

Ömer Can.
Şabanözü nahiyesi- j 
nin (lümerdiğin kö
künden Abbasoğulla- 
rnidan. Osmanoğlu. 
Çankırı.

Maluliyet maaşının 
tahsis ıııebdeinin dü
zeltilmesi.

den itibaren bu vergilerin tamamen kaldırıldı
ğını bildirmektedir, 

tş düşünüldü:
3973 sayılı kanunun neşrinden evvel meri 

hükümlere göre vermekle mükellef oldukları 
vergilerin bahsedilen kanunun neşir tarihi olan 
15 - I - 1941 den itibaren kaldırılmış olduğu an
laşılmakta ve bu dairede muamele ifası zarurî 
bulunmakta olduğundan tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2883 22 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde:
Bir vazifeye tayini hakkında evvelce sebke- 

deıı dileği üzerine bu hususta alâkadar Hükü
met dairelerine müracaat eylemesi lüzumu ken
disine tebliğ edilmiş ise de şimdiye kadar bir ne
tice alamadığından şeraiti en ağır bir vazifeye 
tayinini tekrar istemektedir.

îş  düşünüldü:
Vatandaşların Devlet hizmetlerine tayini 

hakkında sebkedecek dilekleri üzerine Encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2884 22 - IV -1941

Büyük harpteki malûliyeti sebebile istihsal 
eylediği Devlet şûrası ilâmile sakat maaşına na
il olmuş ise de bu maaşın askerlikten çıkarıldığı 
tarihten veyahut ilk müracaat tarihinden itiba
ren bağlanmasını isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine iş düşünüldü:

Kanunî bir sebeple dileğini kabul etmiyen 
dairenin bu noktaya mütedair muamelesine ka
naat edilmediği surette yine dava yoluna müra
caat olunması icabedeceğinden Encümence ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2885 22 - IV -1941
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2099
2206

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

2038
2139

Nâzım Böğrek. 
Telefon muhasebe
sinde,
Ankara,..

Harcırahının veril-

Feyzi Aydın. 
Kolordu dokuzuncu 
şube sekizinci sınıf 
hesap memuru.
Fatih paşa mahallesi 
özpınar sokağı No. 2 
Diyarbakır.

Nasbinin tashihi.

2329 i İbrahim Ethem De-
2442 : ner.

; Halimağa çarşısında 
| No. 64 uzun han ha

mal başısı. 
lam ir.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Yolsuz olarak kunt- 
ratınm feshedildi
ğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde: Tayin edildiği İstanbul 
pul müdürlüğü tahsil ceza memurluğu için Su 
şehrinden Istanbula kadar harcırahının veril
memesinden şikâyet etmektedir.

İş düşünüldü: Harcırah almakta kendini ka
nunen haklı gördüğüne ve vekâletçe böyle bir 
hakkın kabul olunmadığına göre hâdisenin kaza 
yolu ile halli iktiza edeceğinden Ecümence tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2886 22 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Mülkiyedeki hizmetle
rinin sınıfına ilâvesile nasbinin tashihi hakkında 
vaki müracaatları gerek Millî Müdafaa vekâle
tinden ve gerek Askerî.temyiz mahkemesinden 
reddedilmiş ise de emsalleri hakkındaki Kamu
tay kararları dairesinde i kendisinin de mağdur 
olunmamasını istemektedir,

İş düşünüldü : Askerî temyiz mahkemesinde 
bakılıp reddedilen dileğin Encümence tetkikine 
imkân olmadığından tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2887 22 - IV - 1941

Aile evi olarak tuttuğu binayı başkasına ki- 
ralmış ise de polisçe müsaade edilmediğinden ve 

| mahkemece kuntratosunun fesholunduğun- 
! dan ve bu sebeple zarara uğradığından . bahsile 
' şikâyette bulunan müstedinin istidasına Dahili- 
j yo vekâletinden verilen cevapta :

Fuhuşla mücadele komisyonu tarafından 
ı ikinci müstecire teslim edilmeyen binanın ipo

tekli bulunduğu Emlâk bankası tarafından âha
ra kiraya verildiğinden bahsolunmaktadır. 

i İş düşünüldü : Esasen mahkemece halledile
cek mesailden olan hâdise hakkında Encümence 

bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

iI 3888 22 - IV - 1941
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4593 | 
5125 İ

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

Nazif Çetin.
Hususî muhasebe 
memuru.
Keskin.

Arzuhal hulâsası

İstenilen cezanın 
alınmaması.

1968i Refik ITamit Kas- ! Yardım yajvılması.
2066İ m»n-

| Haydarpaşa lisesi ı
j muallim muavini.
! İstanbul.

mml

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

1981
2079

2039
'2140

Mehmet Doğan. 
Mustafaoğlu.
Bakras köyünde sa
bık jandarma erle
rinden.
İskenderun.

Mustafa Hilmi Ar- 
casoy.
VII. Kor. IX. Ş. Md. 
Binbaşı.
Diyarbakır.

Kesilen paraların 
iadesi. II.

Müstedi arzuhalinde: Kazanç vergisinin vâk- 
ti zamanile mal sandığına yatırılmadığından 
mülkiye müfettişinin emrile tahsiline teşo^’D̂ s 
olunan yüzde on cezadan kurtarılma*»’^  igte. 
mektedir. j '

Maliye vekâletinin cevabında’ .
Bu hususa ait kanun hüKdmleri iktizasınca 

kesilen vergilerin bir haft'a zarfında Mâliyeye 
teslimini yapnııyan ita âmirlerinden bu vergile
rin yüzde on zamla tahsil olunacağına dair ka
nun hükmünün ^atbikmdaıı başka bir muamele
nin olmadığı bildirilmektedir.

İş diişiJ’nüiflü: Doğrudan doğruya İdarî bir: 
dava y^ıile halli iktiza edecek olan dilek hakkın; 
da Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar, tarihi

2889 22 - IV -1941

Giritte bütün Türk vatandaşlarına servetile: 
yardım ettiğinden ve ana vatana ilticadan sonra 
ancak bir vazifeden aldığı 40 lira ücretle maişe
tini temin edemediğinden bahsile yardım tale
binde bulunan müstedinin dileği üzerine Encü
mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarıfni

2890 22-IV-İİ9' n

Hatayda jandarmalık ettiği zamanı ifce r 
maaşından kesilen paraların kendisine i» d.esixı 
isteyen müstedinin arzuhali üzerine; lûf e ünıeu
ce bir muamele ifasına mahal olmadı^»’ 
verildi.

Karar No.. K

aa kara

taril

Üst teğmenlik nasbi
nin tashihi.

2891

Üsteğmenliğe nasbinin. tasM? 
dit müracaatlerine rağmen fiai 
menfi cevap aldığından ve: As 
davasının reddedildiğinden; g' 
ei olarak Millet Meclisim, „  hakkm,

22 - IV -194

di için mütea< 
i ı  olduğu hale 

kerî temyizce c 
ikâyetle son me
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* A r z u h a l  v e r e n le -  

|  © j r i n  a d ı r  s a n ı  v e  

^  ı o t u r d u k  lan  y e r

!
I
i
I
t.

3382 Salman ve Ar.
3554" Şeyh Abdullah ma- 

| hailesi muhtarı, 
j Kilis.

2018 i Jtsmail Ercüment. 
2182İ İbrahimoğlu.

j Belediye vasıtasile. 
Bilecik.

I

2520 Haşan Okay.
26ÎI~ Yalı caddesi No. 43 

Elektrik iş evinde. 
1652 Mustafaoğlu.
1731 Çanakkale.

i

!

A r z u h a l  h u l â s a s ı Encümen kararı ve ne s e b e b d e n  v e r i l d i ğ i

verilmesini isteyen müstedinin arzuhali üzeri
ne salahiyetli kaza merciinden halledilen bir hâ
dise hakkında Encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2892 22 - IV -1941

Un fabrikalarından 
muamele vergisi a- 
lmmaması.

Müstedilerin arzuhallerinde : Un fabrika
larında halkın yemeklik ihtiyacı için öğütülen 
unlardan muamele vergisi alınmaması‘için ka
nunlarda tadilât yapılması istenmektedir, 

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

Bir memuriyete ta
yini.

2893 22 - IV -1941

Bulgaristandan ana vatana geldiğinden ve 
tahsile devam imkânına malik olamadığından 
ve fakir olması sebebile bir memuriyete tayi
nini istediğinden bahseden müstedinin dileği 
üzerine Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

îskân edilmesi.

2894 2 2 - I V -1941

1936 da Bulgaristandan gelmiş ve müraca
atlarına rağmen iskân edilmemiş ve kendisin
den sonra gelenlere sanatlarına göre emval ve
rilmiş olduğundan bahsile tayin eylediği bir 
dükkânın kendisine tahsisini ve kazanç vergi
sinden affedilmesini isteyen müstedinin arzu
haline Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
verilen cevapta:

Çanakkalede Göçmen apartmanında iskân 
edilen müstediye 30 lira döner sermaye verildi
ği ve fakat istediği dükkânın müstahkem mev
kiin ambarı olduğundan tahsisine imkân olma
dığı ve kendinden sonra gelenlere dükkân ve 
ev verilmeyip dükkân arsası verilmiş olduğu 
ve tarholunan kazanç vergisinin terkin edildi
ği bildirilmektedir.
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2075

2018
2118'
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Arzuhal verenle- [ 
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  j 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  v e r

I Tasan Hayri özka- 
raman.
Maliye merkez ka
zasının 105 numara
sında mukayyet. 
Kastamonu askerlik 
şubesinden mütekait. 
Bolu.

Mehmet Kavlak. 
Kantara mahallesin
de No. 87 
Antakya.

Yergi tevkifatı ya
nılmaması.

Altın esasına göre 
olan borçları II.

Nâzını Uzun Babalar. 
Veledi karabaş ma
hallesi Silivri kapı 
caddesinde 132 No. 
Şehremini - İstanbul.

Ev ve arazi verilme
diğinden şikâyet.

îş düşünüldü:
Tahkik edilen hal ve vaziyete göre Encümen

ce bir muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2895 22 - IV -1941

Eski mütekaitlerden olduğundan ve son ya
pılan yüzde yirmi beş zamdan vergi tevkifa- 
tının yapılmaması için Maliye vekâleti nezdinde 
teşebbüsatta bulunmasını isteyen müstedinin ar
zuhali hakkında tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2896 22 - IV -1941

Hatay da altın borçlarının bugünkü rayiç ü- 
zerinden tediye mecburiyetindeki ağır vaziyetin 
telâfisi için icabeden tedbirlerin alınması dile
ğini havi olan arzuhal üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2897 22 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : 1341 de Manastırdan 
gelip Aydına yerleştiğini beş sene mahalle bek
çiliği yapmış ve iskânı için verilen karara rağ
men ev ve arazi verilmemiş olduğunu ve müsa
ade ile îstanbula nakletmiş ise de evvelce al
dığı bahçenin de bankaya devredilmiş oldu
ğundan şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâletinden ve
rilen cevapta :

1927 de Aydın nüfusuna kaydedilen müste
dinin îstanbula nakline müsaade olunduğuna 
dair bir kayit bulunmadığından bahsedilen bah
çe kendisine usulen teffiz edilmeyi]) fuzulen iş
gal altında bulunduğundan ve vaktinde müra
caat etmediği için 885 sayılı kanuna tevfikan 
hakkını zayi etmiş olduğundan bahsedilmektedir.

îş düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kani olmadığına gö-
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1694
1776

Kadınhanı kazası At- 
lântı köyü halkı na
rama ihtiyar heyeti. 
Koıya.

Köylerinin
İT.

2526 Dilâver Resııe.
2650 Yeni cezaevinde.

Mahkûmlardan 652 
No.

I İmralı.

Cezasının tahfifi.

re dilek bir idarî dava mahiyetinde kaldığından 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2898 22 - IV -1941

Eskidenberi köylerinin merası olan bir arazi
nin Faham paşa ailesinin tapulu arazisi da
hilindedir diye ellerinden alındığından şikâyet 
eden müstedi köylünün arzuhaline Dahiliye ve
kâletinden verilen cevapta : sahipli olan bu ma
halle köylünün müdahalesinin kanunî olmadı
ğı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Bir mülkiyet ihtilâfının mahkemece halli za

rurî olduğundan Encümence dilek üzerine bir 
muamele ifasma imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2899 22 - IV -1941

Verilen arzuhalde, bir fındık bahçesi yüzün
den mütegallibeden birisini vurarak 24 seneye 
mahkûm edildiğini ve bunda adliyecilerin pek 
tarafgirane hareket ettiklerini ve muhakemesinin 
Tokada nakledildiğini ve orada da adilâne ha
reket olunmadığını ve yapılan tahkikat neticesi 
fındık bahçelerinin kendisine ait olması iktiza 
edeceğinin tebeyyün etmesi üzerine mahkûmiyeti
ni mucip olan hâdisenin sebebi bu olmakla ceza 
müddet ve mahkûmiyeti hakkında Adliye vekâ
letine müracaat etmiş ise de katileşmiş hüküm 
karşısında yapılacak muamele olmadığının bildi
rildiğini ve bu suretle Adliye vekâletinin haksız 
ve tetkiksiz işler gördüğünü ve muhakemesinde 
ağır ve şiddetli tahrikin yeis ve infialin ve bu 
mülkü haksız bir mütecavizin gasbetmiş olması 
gibi noktanın nazarı dikkate alınmadığını beyan
la 24 yıl ağır cezanın tahfifini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında: Hâdiseyi katil, 
tafsil ve izah edildikten sonra hakkında verilen 

idama mukabil tıbbı adlî raporunda gösterilen 
esbaba binaen 24 sene ağır hapse ve hidematı am
meden mahrumiyete ve 10 sene emniyeti umumiye
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nezareti altında bulundurulmasına dair veriler 
kararın Temyizce tasdik edilerek kesbi katiyet et 
miş olduğu ve evvelce vaki müracaatına da bı 
yolda cevap verilmiş bulunduğu verilen şikâ 
yetnamede ne iadei muhakeme ve ne de tashihi 
kararı mucip kanunî bir sebebin mevcudiyetin 
den bahsedilmemiş olmasına ve hükümde usu 
ve kanuna uygun esbabı mucibeye müstenit bu 
lunmasma ve adlî bir hata da mevcut olmaması
na nazaran vekâletçe yapılacak bir muamele v( 
affini mucip bir cihet görülemediği bildirilmek 
tedir.

İş düşünüldü : Yüksek Meclisin 311 sayıl: 
kararı münasebetile katileşmiş bir ceza hükmü
nün tahfifine Encümence karar itasına imkâr 
olmadığından dileğin kabul edilmemesine karaı 
verildi.

Karar No. Karar tarih

2900 22 - IV - 1941

2656
2792

Galip Esmer.
Vilâyet tapu sicil 
kâtibi Kemal Erkal 
vasıtasile. 
Çanakkale.

Kadastro mektebi 
mezunlarına yedek- 
subaylık hakkı »ge
rilmesi.

Verilen arzuhalde: Maarif vekâletinden Mil 
lî müdafaa vekâletine vaki işara atfen Kadastrc 
mektebinin 1932 senesine kadar birinci derec< 
ihtisas okulu olarak kabul edildiğini ve binaen 
aleyh bu seneye kadar mezkûr mektepten me 
zun olanların askerlikte ihtiyat zabitliği hakkın 
dan istifade edecekleri ve 1932 senesinden sonr* 
bu mektep kurs olduğundan bu seneden sonrak 
mezunların bu haktan istifade edemiyeceklerin 
Millî müdafaa vekâletince askerlik şubelerine ta 
mim edildiğini ve halbuki Kadastro mektebinir 
1932 senesine kadar birinci derece ihtisas okulı 
kabul edilirken bu seneden sonra kurs mahiye 
tinde telâkki edilmesinin mektep talimatnamesi 
le gayri kabili telif olduğunu ve 1932 senesim 
kadar mektebin tahsil müddeti bir sene iken bı 
talimatname ile bu müddetin iki seneye iblâç 
edildiğini ve programlarının daha şümullü bulur 
dugunu ve hassatan askerlik dersinin mecbur 
kılındığını beyanla bu talimatnamenin 1937 yı 
lında ilga olunduğunu ve ancak bu tarihter 
sonra bu mektebin bir kurs telâkki edilebilece
ğini ve binaenaleyh 1933 senesile 1936 seneleri 
arasında bu okuldan çıkanların yedek subaylık 
hakkma malik bulunmaları lâzım geleceğini v{
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1959
2Ö57

Mustafa Kaya ve Ar. 
Küçük çekmece kö
yü ahalisinden. 
Bakırköy - İstanbul.

Soğuksu çiftliğinin 
istimlâkile kendile
rine taksitle satıl
ması.

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

1972 sayılı kanun hakkındaki 178 sayılı tefsir 
kararı muvacehesinde bu mektebi kurs kabul 
etmek icap ederse bu kararın meri olduğu tarih
ten itibaren 1932 senesinden evvel mezun olup 
ta bu gün askerlik hizmeti yapanların da yedek 
subaylık hakkından isiifade edememeleri icap 
edeceği ve halbuki bunların halen yedek subay 
yetiştirildiklerini beyanla ayni mektepten çıkan 
arkadaşların bir kısmının subay bir kısmının er 
olması gibi bir intizamsızlığın ortadan kaldırı
larak kendilerine de bu hakkın verilmesini iste
mektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında; 1341 
yılında Ankarada açılıp sonra îstanbula nakledi
len Kadastro okulunun 30 haziran 1932 tarih ve 
178 sayılı tefsir kararına kadar birinci derecede 
orta ihtisas okulu olarak kabul edildiği ve son
radan tekrar Ankaraya naklolunan okul tali
matnamesinden bu okula tapu memurlarından 
ve hariçten arzu edenlerin kabul edilmekte ol
duğu ve kabul için memurlardan her hangi bir 
tahsil vesikası aranmadığı ve müfredat progra
mından da sadece tapu memurlarının resmî vazi
felerini muvaffakiyetle ifa etmelerini temin ede
cek bilgilere mevki verildiği ve binaenaleyh mes
lekî bir kurs mahiyetinde olan bu okul mezunla
rının yedek subay yetiştirilmiyeceğinin Maarif 
vekâletinden bildirildiği ve müstedinin evvelce 
yüksek veya lise derecesinde bir okuldan mezun 
olmamış ise yukarıdaki izahat dolayısile yedek 
subay yetiştirilmiyeceği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Mevcut mevzuata göre yedek 
subay olamıyan müstedinin dileği hakkında En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2901 22 - IV -1941

Verilen arzuhalde: Arazilerinin çok dar ol
duğundan ve şunun bunun toprağında kiracı 
ve yarıcı olarak çalıştıklarından bahsile köy 
hududu içinde bulunan ve Karagüzyan verese
sine ait bulunan Soğuksu çiftliğinin istimlâk 
edilerek topraksız olan köylüye tevzii husu-
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sunda 1933 senesinde Dahiliye vekâletine müra
caat ettiklerini ve bu müracaat üzerine işe el 
koyan Hükümetin istimlâk muamelesine ait dos
yasının İstanbul İskân dairesinde ziyaa uğratıl
dığını ve bunu müteakip Âkif namında bir zatın 
bu araziyi sahiplerinden satın alarak adi senetle 
kendilerine sattığını ve topladıkları 1800 lirayı 
bu zata vererek araziyi ıslah ile üzerlerine hane 
yaptıklarını bilâhara bu zat, arazinin 400 dönü
münü kendi namına ve diğer kısımlarını da ka
rısı ile sair eşhas namına tapuya tescil ettirmiş 
bulunduğunu ve bu suretle evlerinden dışarı 
atılmak tehlikesine maruz bulunduklarını ve 
Bakırköy Sulh Hukuk mahkemesine haklarında 
dava açılmış ve bu yüzden de pek ziyade muta
zarrır olacakları aşikâr bulunmuş olmakla bu 
arazinin istimlâkine ait bulunan dosyanın bulun
durularak muamelesinin ikmal edilmesini ve bu 
suretle borçlanma suretile topraklandırılmaları- 
nı ve kendilerini iğfal edenler hakkında takibat 
yapılmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevapta: Karagözyan veresesine ait bu
lunan Soğuksu çiftliğinin bir kısmına 1935 se
nesinde emlâki milliyece vazıyet edilmiş ise de 
alâkadarlarca açılan İdarî dava neticesinde Şû
rayı Devletçe verilen karar üzerine arazinin sa
hiplerine iade edildiği ve bu köyde arazi dar ol
makla beraber Hâzineye ait olmayan bu çiftli
ğin köylüye tevziine imkân bulunmadığını Akif 
namındaki şahsın köylüden para alması hususu 
şahsî bir hak olup vekâleti alâkadar etmediğini 
beyan ve esasen ötedenberi bulundukları yerde 
mevcut topraklarile geçinen bu köy halkının nü
fus tezayüdü gibi sebeplerle kâfi gelmiyen top? 
raklarmm Hükümet marifetile teminine ve Tür- 
kiyenin her tarafında mevcut olan böyle bir 
mevzuun kabul edilmesine imkân olmadığı bildi- 

I rilmektedir.

İcabı düşünüldü: Kanuna muhalif bir mua
melenin tatbikinden mütevellit bir şikâyeti ihti
va etmiyen ve yalnız dar olan arazilerinin tev
siine delâleti tazammun eden dilek üzerine En-
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Encümence bir muamele ifasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2902 22 - IV -1941

4631
4958

Halil Hilmi özpek. 
İki çeşmelik Kalafat 
mahallesi kalafat so
kağında No. 2 
Gümülcineli Hüseyin 
Ağaoğlu. 
tzmir.

Emlâkine mukabil 
para verilmesi.

1923 senesinde kız kardeşi ile Gümilcineden 
anayurda geldiğini ve sinni rüşte vusulünü 
müteakip Lozan muahedesinin verdiği hakka gü
venerek memleketine avdetle emlâk ve arazisine 
vazıyet ettiğini ve fakat talî komisyon kararile 
mallarının Yunan Hükümetine devredildiğini 
ve gayrimübadil sıfatile Maliye vekâletine vu- 
kubulan müracaatının bir netice vermediğini 
beyanla ya iskân edilerek arazi verilmesini ya
hut gayrimübadil bulunması hasebile memle
ketinde bıraktığı malları mukabilinde para ve
rilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Mumaileyhin 885 sayılı iskân kanununn 12 
nci maddesile tayin edilen müddet içinde mü
racaat etmediğinden iskân hakkını kaybetti
ğini ve Gümülcineli olması sebebile gayrimü
badil bulunduğundan mübadiller hakkında 
mevzu ahkâmdan istifade etmesine imkân bu
lunmadığı bildirilmekte ve gayrimübadil- 
lere ait bono işlerine de Maliye vekâletinin 
bakmakta olduğu ilâve edilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında ise: Müste
dinin gayrimübadil addedilip hakkında o sı
fatla muamele icra edilebilmesi için Lozan mu
ahedesi mucibi teşkil edilmiş ve halen tatili fa
aliyet etmiş bulunan muhtelit mübadele ko
misyonuna müracaatla gayrimübadilliğini tes- 
bit ettirip vesika almış olması ve ondan son
rada gayrimübadiller takdiri kıymet ko
misyonuna müracaatla memleketinde bırak
tığını beyan eylediği emvali gayrimenkulesine 
ait resmî tasarruf vesikalarını bu komisyona 
tevdi ederek kıymet takdirini talep etmesi lâ- 
zım ve zarurî iken bu suretle hareket etmemiş 
olduğundan hakkında gayrimübadil sıfatile her 
hangi bir muamele ifasına imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.
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İş düşünüldü :
Müstedinin dileğine karşı vekâletlerce yapı

lan muamelenin kanaatbahş olmadığı surette 
İdarî dava yolile hâdisenin halli iktiza etmekle 
Encümence bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2903 22 - IV -1941

2596
2578

2474
2456

Ziya Saylık. 
Mitatpaşa mahallesi 
Kız orta mektep so
kak No. 24 evde. 
Edirne.

Asliye ceza mahke
mesi reis ve müddei- 
umumisile spor böl
gesi antrenöründan 
şikâyet.

Verilen arzuhalde : 1931 senesindenberi spor 
bölgesine ait bir evde ve müştemilâtında otur
duğunu ve 1939 yüı eylül ayında evin kirasını 
artırmak istediklerini ve evin tahliyesinde bir 
müddet gecikmesi üzerine kanun yollarına 
müracaat edilmesi iktiza ederken spor bölgesi 
antrenörü Rasim yıldırımın kendisi evde bulun
madığı bir sırada evine ve bahçesine tecavüz et
tiğini ve tecavüzlerin meni için vilâyet makamı
na refikasile müracaat etmiş iseler de sükûtla 
mukabele ettiklerini ve tecavüzün devam ettiğini 
ve bunun üzerine Ankarada Yüksek makamlara 
karısının ve kendisinin müracaat mecburiyetinde 
kaldıklarını ve bunlara da bir taraflı tahkikat 
neticesi iddialarının varit olmadığı cevabı veril
diğini ve bundan cüret alan Rasim Yıldırımın 
evinin altındaki dükkânın kilidini kırarak evine 
tecavüz edildiği haberi üzerine evine gelerek us
tayı menetmek istediğinden Rasim Yıldırımın 
yakasından tutarak kendisini sokak ortasına çek
tiğini ve elinden kurtularak polis karakoluna gi
derek hâdiseyi anlattığını ve polisin dükkânı aç
mağa mâni olduğunu ve keyfiyetten valinin de 
malûmattar bulunduğunu beyan ile işin müddei
umumiliğe tevdi edildiğini ve tahkik sırasında 
Rasim Yıldırımın aldığı emir üzerine kapının ki
lidini kırdırdığını söylediğini ve memur olmaları 
sebebile Memurin muhakemat kanununa tâbi tu
tulduklarından evrakın idare heyetine tevdi edil
diğini ve fakat kendisini muhakeme etmedikle
rini, yalnız bir defa mektupçu tarafından ifade
sinin alındığını ve neticede Rasim Yıldırımın 
meni muhakeme kararı aldığını kendisine bildir
diklerini ve Rasim Yıldırımın kendisini dava et
mesi üzerine mukabil dava açtığını ve müddei
umumi muavini ile asliye ceza mahkemesi reisi-



lA
rz

uh
al

 
| 

N
o.

- 4 5 -
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal verenle- Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

nin açık bir şekilde Rasim Yıldırımın himaye ve 
sahabet ettiklerini beyanla bu memurlar hakkın
da takibat yapılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Edime em
niyet müdürü ve arkadaşlarının tecavüzüne uğra
dığına ve spor bölgesi asbaşkanı Rasim tarafın
dan gönderilen ustalar marifetile evinin altında
ki dükkân kilidinin kırıldığına dair yüksek 
makamlara vaki müracaati üzerine yapılan 
tahkikat neticesinde bu ailenin kiraladıkları 
spor bölgesine ait eve 1928 senesinde girerek 
8 sene kirasız ve üç senedenberi de 10 lira icar
la oturmakta ve bir çok kimselerin 25 lira mu
kabilinde kiralamak istedikleri bu evi uzun 
zamandanberi istismar etmekte ve malî vazi
yetleri müsait olduğu halde menfaatlerinin 
haleldar olmaması endişesile her çareye baş 
vurmakta oldukları ve kimsenin kendilerine 
hakareti mutazammın hiç bir harekette bu
lunmadıkları ve evin tahliyesi için mahkeme
ye müracaat edilmiş bulunduğu ve neticei tah
kikatın kendisine imza mukabili tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

İş bir kere de Adliye vekâletinden alman 
cevapta ; Beden terbiyesi bölgesine ait olup 
müşteki Ziyanın fuzulen işgal etmekte olduğu 
binanın tamirine ihtiyaç hâsıl olduğu halde 
Ziyanın bu tamire mâni olması üzerine vali
nin emrile bölge başkam Rasimin mezkûr ma
halle gittiğinde Ziya ile aralarında münazaa 
tahaddüs ettiği ve Rasimin hakaret ve tecavüz
de bulunduğuna dair Ziyanın vaki şikâyeti 
üzerine zabıtaca yapılıp Adliyeye verilen tah
kikat evrakı isnat olunan filin vazifeden müm- 
bais mahiyette görülmesi üzerine idare heyeti
ne tevdi edildiği ve mezkûr heyetçe verilen 
meni muhakeme kararının Devlet şûrasınca 
tasdik edildiği ve cari muamelede bir yolsuz
luk bulunmadığı ve müracaati üzerine keyfi
yetin müştekiye de tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü:
Kazaî mercilerce icap eden muamelelerin 

yapılmış olduğuna ve bu gibi adlî mesai hak-
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kında Encümence tetkikat icrasile karar ita
sına imkân görülemediğine binaen tayini mu
ameleye mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2597 Tahsin Akman ve 
2729 . Ar.

! Karadeniz Ereğlisin- 
I de No. 138 

Çamlı ocağı lıisse- 
j davlarından, 
i Karadeniz Ereğlisi.

Tesisat bedeli veril
mesi II.

2904 22 - IV -1941

Müstediler arzuhallerinde : 138 numaralı 
Çamlı ocağının imar tezkeresine sahip oldukların
dan bu ocağın işletilmesi için Istanbulda Hayri 
Araboğlu ve şeriki ile 1934 senesi akdeyledik- 
leri bir mukavelede ocağın kanunî sebeplerden 
dolayı şirketle aralarındaki mukavele feshedil
diği takdirde şirketin vücude getirdiği bilcümle 
tesist ve mebani, alât ve edevatın ocağa ter- 
kolunacağı meşrut olduğundan ve 3867 
numaralı kanunun birinci maddesine göre 
ocağa vazıyet edilmiş olmakla aradaki mukavele 
merfu bulunduğundan ve kanun mucibince veri

lecek tesisat bedellerinin kendilerine verilmesi 
lüzumundan bahsetmektedirler. İktisat vekâletin
den alman cevapta : Müstedilerin bahsettikleri 
138 numaralı Çamlı ocağının imar ruhsat tez
keresinin eski sahipleri tarafından kiraya veril
miş ve bu ocak 1935 tarih ve 2818 numaralı ka
nunun neşri tarihinde Devlete intikal eyleyerek 
müstedi ile diğer âmillerin ocakla alâkalan kesil
miş olduğundan ve 5 haziran 1940 tarihinde 
meriyet mevkiine girmiş olan 3867 numaralı ka

nun evvelki kanun hükümlerini bozmamış olduğun
dan ve çok evvel ocakla alâkalan kesilmiş olan 
müstedinin tesisat bedeli namile bir para veril
mesi için bir hak iddia edemiyecekleri bildiril
mektedir.

İş düşünüldü:

Hukukî olan bu ihtalâfın mahkemelerce halli 
zarurî olup Encümence tetkik ve bir karara bağ
lanmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2905 22 - IV - 1941
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2486
2608

Ekrem Ağırbaşlı. 
Niğdenin Şeyh Sü
leyman mahallesin
den olup misafireten 
Borun Saltık mahal
lesinde oturan eski 
Ulukışla muhasebe 
tahsildarı.
Bor.

Jandarmada geçen 
hizmetinin mülkiye- 
de geçen hizmetine 
eklenmesi.

Verilen arzuhalde:
Sakıt Osmanlı Hükümeti zamanında jandar

ma meslekine girip on sene iki ay hizmet gör
düğünden ve bilâhare tahsil memurluğuna tayin 
edildiğinden ve buradan cüzî bir maaşla teka
üde sevkedilmekle idare ve maişetini temin 
edemediğinden bahsile jandarma başçavuşlu
ğunda geçen on sene iki aylık maaş tutarının 
kendisine verilmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevapta;
Mülkî hizmetlerden tekaüt edilenlerin silâh 

endazlıkla geçirdikleri müddetin filî hizmet 
olarak kabulüne 1683 sayılı kanunun müsait ol
madığı ve bu sebeple müstedinin jandarmada 
geçen on senelik hizmetinin hini tekaütlükte na
zarı itibare alımasma imkân hâsıl olmadığı ve 
kabul edilmeyen bu hizmetinden dolayı tazminat 
itasına veya terkettiği tekaüt aidatının reddine 
mevzuatın müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Vekâletçe tatbik edilen muameleye kanaat 

edilmediğine göre bir İdarî dava mahiyetinde 
kalan hâdise hakkında Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2906 22 - I V -1941

2647
2782

Şakir Zümre.
Haliç Karaağaç. 
Türk sanayii harbiye 
ve madeniye fabri
kası sahibi.
İstanbul.

Demir kazıkların ka
zanç ve muamele 
vergisine tâbi tutul- 
masv

Müstedi arzuhalinde : Millî Müdafaaya ver
miş olduğu demir kazıklar için kazanç ve mu
amele vergisine tâbi tutulduğundan ve bu hu
susta itiraz ve temyiz talepleri alâkadar komis
yonlardan reddedildiğinden ve en nihayet aç
tığı İdarî davanın da Devlet şûrasınca reddolun- 
duğundan bahsile mahrem vesikasile Millî Mü
dafaaya rücua mecbur kalacağından hâdisenin 
Meclisce hallini istemektedir, 

îş düşünüldü:
Vergiler hakkında kanunî mercilerde tetki- 

kat yapılmış ve en nihayet Devlet şûrasına mü- 
racaatle oradan da karar verilmiş olduğuna 
göre Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı daire
sinde dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2907 22 - IV -1941
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2025
2125

Salâhattin Aydoğan. 
Çatma mescit Yunus 
kaptan sokağı No. 2 
Kasımpaşa - İstan
bul.

Bir vazifeye tayini. Müstedi arzuhalinde : Askerî disiplin yü
zünden askerlikten ihracına dair verilen ka
rar üzerine tekaüde sevkedilmiş ise de Temyiz 
mahkemesine vaki müracaati sonunda asker
likten gayri bir hizmete girmesine mâni olma
dığı tasrih kılınmış bulunduğundan bir vazi
feye tayinini istemektedir.

İş düşünüldü:
Devlet hizmetine talip olanların dilekleri 

üzerine Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2908 22 - IV -1941

2554
2682

Murat Sürer. 
Recepoğlu.
Mustafa paşa mahal

lesinde Yugoslav geç
inenlerinden.
Elâzığ.

. ■

İskân hakkı veril
in ed g inden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde: Şimdiye kadar iskân 
hakkı verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti ceva
bında :

Dilek sahibinin 1935 senesinde Yugoslavya- 
dan bekâr olarak gelip Elâzığ vilâyetine tertip 
edilmiş ve kendisine vilâyet merkezinde bir ev 
ile 160 kilo yemeklik buğday, 20 lira 12 kuruş 
iaşe bedeli ve bir pulluk ve bundan başka evi
nin noksanlarını ikmal için ayrıca pençere çer
çevesi, kapu, döşeme, kiriş ve tahtaları verilmiş 
olup ancak kendisi sanatkâr olması hasebile 
1937 yılında bütün sanatkâr göçmenlere serma
ye tevzi edildiği sırada bu göçmenin vilâyete 
malûmat vermeksizin başka yere gittiği anlaşıl
masına ve müteaddit araştırmalara rağmen bu- 
lunamamasına binaen kendisine ayrılmış olan 
sermaye hissesinin verilmediği ve mumaileyh 
bilâhare mürettep mahalline avdetle 1939 
senesinde sermaye verilmesi istenmiş ise de 
kendisi 1935 senesinde gelerek yerli halk 
meyanma dahil olmuş olmasile istedi
ği yardımın yapılmasına imkân olmadığından 
hayatını sayizatisile kazanması lâzım geleceği
nin kendisine tebliğ edilmiş olduğu ve emsali 
göçmenlere sermaye tevzi edildiği sırada müret
tep yerinde bulunmayan, ve sene sonuna kadar 
hakkını aramaması dolayısile kendisi için ayrı
lan sermaye tahsisatının itfasına sebep olan ve 
tarihi vürudu itibarile yerli halk mahiyetine gir-
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| m iş bulunan müşteki hakkında iskân bakımın - 
j  dan yapılacak bir muamele olmadığı bildiril- 
; m ektedir.

İş düşünüldü: Dilek hakkında tayini mua- 
j meleye mahal olmadığına karar verildi.

yılı kanunda sarahat olmadığından bahsile yi
ne maaşının 20 lira üzerinden verildiğinden ve 
halbuki emsaline nazaran çok mağdur kaldı
ğından bahsile şikâyette bulunan müstedinin 

! arzuhaline Nafia vekâletinden verilen cevapta: 
i Müstedinin namzetlikle memuriyeti tasdik 
j edilmeden filî hizmet için ayrıldığı ve 3656 sa

yılı kanun mucibince askerlikten döndükten son 
ra 7 - II -1940 da namzetliğinin tasdik kılındığı 
ve yirmi liradan fazla maaş verilmesine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
| Muameleye kanaat edilmediği surette bir i- 

darî dava mahiyetinde olan dilek hakkında En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

isabet etmesi iktiza eden hisseleri ve emlâki ile 
I hanesini satmak istediklerini ve mahkemeye 
i müracaat etmiş ise de köy muhtarının garazına 

uğrayarak kendisine delilik isnat edilmesi üze
rine mahkemeye kabul edilmediğinden ve huku
kunun ziyaa uğradığından şikâyetle işinin tah- 
kikile hakkının muhafazasını istemektedir.

Karar No. Karar tarihi

2909 22 - TV -1941

1315 Rüştü Çakıroğlu. 
1904 Nafia vekâleti De-

Mağdur kaldığından \ 30 - Y -1937 de yirmi lira maaşlı memur 
dan şikâyet. I namzedi olduğundan ve yedi ay sonra memu-

miryollar ve liman
lar dairesi limanlar 
fen heyetinde fen 
memuru.

i riyeti tasdik edildiğinden ve askerlik hizmetini
1 ifa etmediği için maaşının 25 liraya çıkarılnıa-
! sına müsaade olunmadığından ve yedek subay
j okuluna girip terhis olunduktan sonra 3656 sa-

Karar No. Karar tarihi

2910 22 - IV -1941

4423 Ümmühan.
4662 Gazi köyünde ölü 

Veysel eşi.
| Şarköy.

ölü kocası ve kızı
nın hisselerinin elin
den alındığından şi
kâyet.

Verilen arzuhalde; Selânikten hicretle Şar
köy kazasının Gazi köyüne iskân edildiklerini 
ve Hükümetçe arazi, hane verildiğini ve kızı ile 
kocasının vefatı üzerine bunlardan kendisine
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1985
‘2083

Seher Adatepe. 
Mecidiye köy ve cad
desi No. 11 de 
İstanbul.

2734
2872"

Niyazi Babaoğlu. 
Süzey köyünden Ha
va karaoğullarından 
Hasanoğlu.
Arac.

Şehit oğlunun maa
şının kendisine bağ
lanması H.

Maluliyet maaşı bağ
lanması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden ge
len cevapta; beş nüfustan ibaret olan bu aileye 
1340 senesinde bir evle altı dekar bağ ve dokuz 
dekar tarla verildiği ve kızlarından Nazmiyenin
1928 de ve aile reisi Veyselin de 1929 da öldük
leri ve Nazmiyenin varisleri babası Veysel ve 
anası Ümmühan olduğuna ve Veyselin de vefatı 
üzerine verasetinin Ümmühan, kızları Emine, 
Selime, Kıymet ve oğlu Yusuf a intikal ettiğine 
dair mahkemece karar sadır olduğu ve bunlar
dan Emine ve Selimenin mahkemeye müracaat
la mallarının taksimini istemesi üzerine mahke
mece bu malların taksimi mümkün olamamasına 
binaen satılmasına karar verilerek başkalarına 
satıldığı ve Ümmühanın şuurunda bozukluk oldu
ğuna dair mahkeme zabıtlarında bir kayit olma
dığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Mahkemeye ait hâdise hakkın
da Encümence tetkikat yapılıp karar istasına 
imkân olmadığından dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2911 2 2 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde: Şehit oğlundan koca
sına düşen maaşın bu defa kocasının vefatile 
kendisine bağlanması hakkındaki dileğe Mâli
yece muvafakat olunmadığından şikâyet etmek
tedir.

İş düşünüldü: Vekâletin muamelesine kana
at edilmediğine göre İdarî dava yoluna müraca
at edilmesi icabedeceğinden Encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2912 22 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Umumî harpte Çanak- 
kalede bir ayağından yaralanıp tedavi edilmiş 
ve ikinci defa diğer ayağından ve omuzundan al
dığı yaralarını hastanede tedavi ile memleke
tine avdet etmiş ise de bilâhara, yarası ilti
haplanarak tekrar hastaneye yatırılmış ve ne
ticede iki ayağı kesilmek suretile malûl kalmış 
ve fakat müracaatta bulunduğu Millî Müdafaa
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vekâletince: 1325 tarihli tekaüt kanununa göre 
askerden ayrıldığı sırada malûliyet derecesini 
havi raporu olmadığından maaş bağlanamıyaca- 
ğı cevabı verilmiş ve bizzarur ikame eylediği 
dava sonunda mahkemeden istihsal eylediği ka- 
tî ilâmla Çanakkale muharebesinde yaralanıp 
malûl kaldığını tesbit ettirmiş olduğundan halen 
ilâmına rağmen malûliyet maaşım verniyen Mil
lî Müdafaa vekâletinin ilzamile hakkının veril
mesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında: Her 
ne kadar bahsedilen şekilde ilâm sadır olmuş ise 
de müstedinin hini terhisinde raporla ma'ûliye- 
ti tesbit edilmemiş olduğundan gerek 1325 ta
rihli kanuna ve gerek Yüksek Meclisin bu hu
susa ait 1004 sayılı kararma binaen maaş tahsi
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Encümene davet edilen vekâletin Sıhhiye da
iresi reisi Gri. Mazlûm Boysamn verdiği izahat
ta: Usul ve kanuna tevfikan malûliyeti vekâ
letçe müsbet görülmeyen müstedinin istihsal ey
lediği ilâmı, imal etmek icap etse bile ilâmda 
malûliyet derecesi yazılı bulunmadığı ve derece 
vermekteki kanunî maksadm hini terhiste mu
hakkak olan malûliyete tahsisi iktiza eden ma
aş mikdarım tayinden ibaret bulunduğu için 
bu noksanlara binaen maaş tahsisi mümkün gö
rülmediği bildirilmiştir. Suale cevaben bu gibi 
iki bacağı kesilenlere, 551 sayılı kanunun emraz 
cetvelinin 2 numaralı derecesinin tatbik edilme
si iktiza edeceği de ilâve olunmuştur.

tşin icabı düşünüldü :
Filhakika bahsedilen kanun ile Meclisin ka

rarında bu gibilere malûliyet maaşı bağlanma
sı için malûliyeti icabeden arızanın zamanında 
raporla tesbit edilmiş olması şart ise de müstedi
nin Millî Müdafaa vekilinin mümessili huzurun
da mahkemede ikame eylediği davasını usulen 

isbat etmiş ve iki bacağından mahrumiyetini mu
cip sebebin harpte yaralanma ve neticede ameli
yatla kesilmeden mütevellit olduğunu tesbit ettir
miştir. Şu suretle raporla olmasa dahi katiyet kes- 
betmiş ilâmla malûliyeti tahakkuk etmiş olan 
müstedinin istinat ettiği ilâm hükmünün ihma
li kanunen caiz görülememiş olduğundan iki aya-
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295(i
3108

Ömer Sesli. 
Kemeraltı caddesin
de Maarif vekâleti 
Yayın evi idare mü
dürü, 
îzmir.

Hâzinedeki
H.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ğı kesilmek suretile malûl kalanlara kanunen ve
rilen derece üzerinden müstediye de malûliyet 
maaşının bağlanması zarurî görülmesine mebni 
ilâmın bu dairede infazı suretile icabeden mu
amelenin ikmali lüzumunun Millî Müdafaa ve
kâletine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2913 22 - IV -1941

Müstedi tarafından verilip Encümenimize 
havale buyurulan arzuhalde :

îzmirin Yunanlılar tarafından işgalinde, 
| Müekkilleriııe ait iki yüz biıı kilo tütünü ln- 
: gilizlerin yardımile gasbeden ve sonradan ta- 

gayyüp eyliyen Bakırcıyan şirketinin emvaline 
j vaziülyet olan Maliye Hâzinesinden mütegay- 
I yibe izafeten tütünlerin bedeli iki yüz elli iki 
i bin küsur liranın tahsiline dair katî ilâm alın- 
ı mış olmasına rağmen mahkûmünbih alacağın 
; yirmi bin liradan gayrisinin edasına Mâliyece 

yanaşılmadığından şikâyet olunmaktadır.
Bu hususta Maliye vekâletinden alınan ilk 

cevaptan sonra görülen lüzum üzerine davet 
edilen Millî Emlâk Müdüründen de izahat 
alınmış ve iş üzerinde icabeden tahkikatın ic- 
rasile neticenin Encümene bildirilmesi müdüre 
tefhim kılmmış ve bu suretle de tahkikatı ha
vi elde edilen evrakla beraber mahkeme ilâmı 
ve diğer vesaik ve müstedinin 30 - I V -1941 ta
rihli son arzuhali de tetkik olunarak işin ica
bı düşünülmüştür:

Filhakika malları, Bakırcıyan şirketi tara
fından gasbedilen Harsa paşa vereselerinin 
mütegayyibe izafeten Hazine aleyhinde iki yüz 
elli iki bin küsur liranın tahsiline dair katî i- 
lâm istihsal eyledikleri görülmekte ve diğer 
taraftan ayni şirkette harp kazançları vergi
sinden alacaklı olan Maliye Hazînesi de bu şir
kete ait mallardan kısmen istifayı matlûp eyle
diği anlaşılmaktadır.

Ancak müstedi Hacı Ömer Sesli iddiasında: 
Hakkını bidayette ödemeye yanaşan Maliye 
Hâzinesinin bilâhara ortaya bir vergi alacağı i- 
leri sürerek tediyeden vazgeçmiş olmasının doğ
ru olamıyacağından ve esasen mütegayyip şir-



-  53 -

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ketin böyle bir borcu oiuaaOigınuan ve olsa 
dain mururu zamana uğradığından ve şirke
tin daha bir takım menkul ve gayrimenkul 
malları bulunduğundan ve bahsedilen vergi 
borcunun 25ü bin lira değil 25ü liradan ibaret 
olduğundan bahsile ilâm hükmünün infazı
nın zaruri bulunduğunu dermeyan eylemesine 
mukabil Maliye vekâleti de : Bakırcıyan şirke
tinin zimmetinde Hâzinenin tahakkuk eden ve 
müstedinin alçağına nazaran imtiyazlı bulu
nan harp kazançları vergisinin müruru zamana 
uğratılmadan şirketin metruk emvalinin sa
tış bedelinden kısmen istifa edilmiş olduğunu 
ve borçlunun Hâzineye intikal eden gayri 
menkûllerinin ancak 1331 yılındaki mukayyet 
vergi kıymetlerinin borca mahsubu mümkün 
olup bunların satılıp bedellerinin borca mahsu
buna kanunen cevaz bulunmadığını ve iddia 
edildiği veçhile ilâm hükmüne tevfikan müs- 
tedilere 2Ü bin lira verilmemiş olduğu bildi
rilmektedir.

Tebarüz eden vaziyete göre : Bir taraf ilâm 
hükmünün tamamen infazım talep ve Hâzine
nin vergi cihetinden alacağı olmamakla be
raber oka bile bunun 250 bin lira değil 250 li
radan ibaret olduğunu dermeyan ederken di
ğer taraf, borçlu Bakırcıyan şirketinin muha
li istifa olarak terk eylediği emvalin menkul 
kısmından Hâzinenin imtiyazlı alacağının kıs
men istifa olunduğunu ve Hazine uhdesine in
tikal eden gayrimenkul emvalden ancak 1331 
yılındaki mukayyet kıymetinden istifayi mat
lubu imkânı olup bu cihetten de Hazine huku
kunun tamamlanmadığını defan ileri sürmek
te olduğuna göre evvel emirde ilâmatın tenfiz 
mahalli olan icra dairesine müracaatla burada 
usul ve kanun dairesinde dinlenecek olan iddia 
ve müdafaaların son ve katî kararlara bağ
lanması zarurî görülmektedir.

Hatta müstedi, son istidasile Hâzinenin ala
cağının 250 bin değil 250 liradan ibaret olduğu
nu iddia eylediğinden bu noktanın da mah
kemece halli icap eylemektedir. Binaenaleyh 
adlî ve kazaî tetkik mercileri malûm ve muay
yen olan bir hâdisenin daha evvel Encümen-
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| de bir karara bağlanmasına imkân olmadığın-
1 dan kanunî yollara müracaattan sonra icap e-
! derse müstedinin Yüksek Meclise müracaat i . . . . . .

edebileceğinden dilek üzerine tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2914 22 - IV -1941

Reis 
Balıkesir 
II. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtip
Samsun Balıkesir 

F. Sözener
Bolu 

L. Gören
Çorum 
N. Kayaalp

Gazianteb 
M. Şahin

Niğde 
N. Erem

Samsun 
N. Fırat

Siird 
Ressam Ş. Dağ

Tokad 
M. Develi

B. M. M. Matbaan
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2413 ! İL Sabri Eryılmaz. 
2534 Genel kurmay baş- 

! kanlığı evrakında 
binbaşı.
Ankara.

İlâm hükmünün tam 
olarak yerine getiril
mesi.

Müstedi arzuhalinde : Askerî Temyiz mah
kemesince 13 - X  - 1938 tarihinde "(Gerek yüz
başılık ve gerek buna nazaran binbaşılık nas
binin düzeltilmesine ve emsaline göre üst teğ
menlikten yüzbaşılığa nasbi icabeden 28 temmuz 
1334 tarihinin esas tutularak binbaşılık nasbi
nin da buna göre ileriletilmesine) karar veril
miş olmasına rağmen M. M. Vekâletince ilâm 
hükmünün infaz edilmemesi yüzünden Büyük 
Millet Meclisine müracaata mecbur kaldığını ve 
İstida encümenince müttehaz 3 - V - 1940 tarih 
ve 1824 sayılı kararda : (Mahkeme ilâmının 
sarih muhteviyatının infazı suretile kanun hü
kümlerinin yerine getirilmesi) lüzumuna karar 
verildiği halde M. M. Vekâletince 1 eylül 1939 
olan yüzbaşılık nasbinin 28 temmuz 1334 tarihi
ne ve 30 - VIII - 1934 olan binbaşılık nasbinin 
da 30 - VIII - 1931 tarihine tashih edildiğini 
ve halbuki ilâm hükmü mucibi 28 temmuz 1334 
olan yüzbaşılık nasbinin esas tutularak binbaşı
lık nasbinin da normal olarak 10 sene sonraya 
yani 30 - VITI - 1928 tarihine götürülmesi icabe- 
derken 3 sene sonra yani 30 - VIII - 1931 ta
rihine tashih etmek suretile 3 senenin ziyaa uğ
ratıldığını beyanla ilâm hükmünün tam olarak 
yerine getirilmemesinden şikâyet etmekte ve 
haksızlığın düzeltilmesini istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında : İlâm 
hükmüne tevfikan 1 - IX - 1339 olan yüzbaşı
lık nasbinin 28 - V - 1334 de tashih edildiği ve 
buna göre emsal nasıplı yüzbaşıların normal ola
rak 30 - VIII - 1929 da binbaşılığa terfi sırası 
geldiği ve terfilerin yukarı rütbeye liyakatin si- 
cillen tasdika vabeste bulunduğu ve mumaileyhin
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1340 - 1341, 1926 tarihli kıta sicillerinin, Tabur 
komutanlığı yapamaz şeklinde tasdik edilmiş ol
duğu ve 1929 yılma ait kıta sicili ise tabur ko
mutanlığına yetişmektedir hükmünü taşımakta 
olup yukarı rütbeye tasdikli olmamasından do
layı 30 - VIII - 1934 olan binbaşılık nasbinin 
emsal terfi tarihine götürülemediği ancak dosya
sında mevcut 12 - IV - 1931 tarihli yukarı rüt
beye tasdikli sicil üzerine 30-VIII-1934 olan bin
başılık nasbinin 30 - VIII - 1931 tarihine düzel
tildiği ve kendisi kanunî terfi şartlarım haiz ol
madığından binbaşılık nasbinin 30 - VIII - 1929 
tarihine düzeltilmediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Askerî temyiz mahkemesi ilâ
mında : Davacının gerek yüzbaşılık ve gerek bu
na nazaran binbaşılık nasbinin düzeltilmesine 
müteallik talepleri yerinde görülmüş olduğun
dan emsaline göre üsteğmenlikten yüzbaşılığa 
nasbi icabeden 28 temmuz 1334 tarihinin esas tu
tularak binbaşılık nasbinin da buna göre ilerle- 
tilmesine karar verilmiştir. Encümence mütte- 
haz 30 - V - 1940 tarih ve 1824 sayılı kararda da 
ilâm hükmünün yerine getirilmesi lüzumu tashih 
kılınmaktadır. Bunlara rağmen Millî Müdafaa 
vekâletinin tezkeresinde : zikir ve beyan edilen 
sebeplerle ilâm hükmünün ve Encümen kararının 
tamamen infaz edilemediği bildirilmekte ise de 
maddî ve hukukî hâdiselere ve her türlü aklî ve 
nizamî sebep ve illetlere dayanan ve vaktinde 
dermeyan edilmesi icabeden müdafaaların, mah
kemelerde kabule şayan görülmemesi veya bun
ların zamanında dermeyan edilmemiş bulunması 
hallerinde, millet namına icrayi kazaya memur 
ve son söz ve kararı irat ve isdara mezun bulunan 
mahkemelerin dava hâdiselerini kazaen halletmiş 
olacaklarına göre hükümden sonra ve bilhassa bu 
hükmün infazı lüzumunu gösteren Encümenin 
kararma rağmen vekâletin alâkadar dairesinin 
bazı kanaat ve prensiplere dayanarak mahkûmün- 
bih hakkı yerine getirmemesi yolsuz ve kanun
suz görüldüğünden evvel emirde ilâm hükmünün 
infazı sadedinde müstedinin binbaşılık nasbinin 
30 - VIII - 1928 tarihine tashihi lüzumuna ve bu 
teahhür ve yolsuzluğa sebep olanlar hakkında
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2700
2838

Şükrü Aksoy. 
Hususî muhasebe 
müdürü.
Yan.

500 kuruş farkı ma
aşı zimmet gösteril
diği H.

kanunî takibat yapılmak üzere Millî Müdafaa 
vekilinin dikkat nazarının çekilmesine karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

2915 28-IY-1941

Müstedi arzuhalinde : Muş vilâyeti hususi 
muhasebe müdürü iken mahallî meclisi umu- 
misince vilâyetin 1931 senesi bütçesinin hini 
tanziminde maaşı 4 500 kuruş üzerinden cetve
le geçirilmesile bütçenin tasdikından itibaren 
muahharen Van hususî muhasebe müdüriyeti
ne nakli memuriyet ettiği tarihe kadar almış 
olduğu 500 kuruş farkı maaşın bilâhare kendi
sine zimmet gösterildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Dahiliye vekâleti cevabında;
İcra Vekilleri Heyetince musaddak ve bi

naenaleyh teşkilât kanunu mahiyetinde bulu
nan 1930 teadül cetvellerinin hilâfına olarak 
Muş vilâyetinin mucibi ile mumaileyhin maa
şının 40 liradan 45 liraya çıkarıldığı anlaşıl
ması üzerine vekâletçe bu terfi hükümsüz ad
dedilerek 1932 yılından 1934 yılına kadar maaş 
farkından aldığı 274 liranın istirdadına teves
sül edilmiş ve mumaileyhin Devlet şûrasına 
açtığı dava üzerine hususî idareler teşkilâtın
da yer alan hizmetlere mürettep maaşların 
mutlaka Devletçe tasdik edilmesi icap etmesi
ne binaen bu maaşlar hakkında umumî mec
lislerce karar itası doğru olmıyacağından ve 
bütçelerin tasdiki kadroların tasdiki manasına 
gelmiyeceğinden kendisinin fuzulen aldığı ma
aş farkının aranmasında yolsuzluk olduğuna 
karar verilmiş olduğu, ancak usulsüz bir sar
fiyattan dolayı eşhas zimemine alınan paranın 
îdarei hususiyei vilâyat usulü muhasebe tali
matnamesinin 50 nci maddesine tevfikan affi- 
nin umumî meclisce karara bağlanmasının 
mümkün olacağı vilâyete tebliğ edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Hâdise hakkında Devlet şûrasınca da ka

rar verilmiş olduğundan Yüksek Meclisin 803 
sayı ile kararı dairesinde dileğin reddine karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2916 28- I V -1941
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[ Osman Güpoğlu.
~ıı İte nah met Divan- 
yolu 66 No. da. 
İstanbul.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer Arzuhal hulâsası

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tekrar vazifeye alın
ması ve Millî müca
dele zammından is- 
i:fade ettirilmesi.

2C87
2717

Ziya Gökalp.
Çal kasabasında es- 
kİ jandarma komu
tanı.
Denizli.

Af kanununun mağ
duriyetini mucip ol
duğundan şikâyet.

Arzuhal sahibi 65 yaşını doldurmadığı halde 
tekaüde sevkedildiğinden şikâyet etmekte ve tek
rar vazifeye alınması ve Millî mücadele zammın
dan istifade ettirilmesini ve 19 sene beş ay 25 
gün hizmeti bulunduğundan küsuratının seneye 
iblâğı suretile 20 seneye çıkarılmasını ve Ziraat 
bankasındaki hizmetinin filî hizmete sayılma
sını ve en nihayet tahakkuk ettirilen ikramiyeden 
tevkifat yapılmamasını talep etmektedir.

Maliye vekâletinden cevaben alman tezkere
de: Osman Güpoğlu 2871 sayılı kanunla hususî 
idareye devredilmiş olduğu ve 1 haziran 1937 de 
maaşı ücrete çevrilmiş olduğu ve 30 eylül 1938 
tarihinde liyakatsizliği ve aczi dolayısile vilâyetçe 
vazifesine nihayet verildiğini ve açıkta bulundu
ğu müddet zarfında vazifede malûl olduğundan 
kendisinin malûlen tekaüt edilmesini istemesi 
üzerine raporu Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letine gönderildiğini ve tasdik edilmiş ise de vazi
feden mütevellit bir malûliyet tevsik edilemedi
ğinden maaşlı geçen 17 sene hizmeti için tazmi
nat verilidği tekrar vazifeye almak için evvelce 
tevsik olunan raporda yazılı hastalığından şifa- 
yap olduğuna dair raporla birlikte müracaat et
mesi lâzım geldiğini altı aydan noksan olan hiz
metin seneye iblâğına imkânı kanunî olmadığı 
gibi bankada ücretli geçen tahsildar hizmetinin de 
hizmeti filiyesine sayılamıyacağı bu gibi tahak
kuklardan kazanç ve buhran vergisi kesilmesi 
Meclisi Âlinin 203 sayılı tefsir kararı iktizasın
dan bulunduğu cevabı verilmiştir.

İş düşünüldü: Dilek binnetice İdarî bir dava 
mahiyetinde olmakla üzerinde Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2917 28 - IV -1941

Verilen arzuhalde : Tasni edilen bir hâdise
nin kurbanı olarak Elmalı Ağır ceza mahke
mesince bir sene ağır hapse mahkûm edilme
sine binaen jandarma yüzbaşılığından tardedil- 
diğini ve iadei muhakemeye tevessül etmiş ise 
de mahkemenin kararında ısrar eylemesi üze
rine temyiz yoluna müracaat ettiğini ve fakat 
Temyiz mahkemesince de hâdise 2330 sayılı Af
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kanununun şümulü dahilinde görülerek Tem-
I yiz tetkikatı yapılmadan arzuhalinin redde- 
| dilmiş olduğunu beyanla esasen musanna olan 
I bir hâdise sebebile mahkûm edilmiş olmasına 

binaen meslekten tart cezasına da uğramış ol
ması mağduriyetini tazif etmiş olmakla husu- 

i  sî bir kanunla hakkının iadesini istemektedir. 
İcabı düşünüldü:
Meclisi Âlice müttehaz 311 sayılı karar mu- 

j cibi mahkemeye ‘ait ve mahkemeden sadır ola
cak hükme tâbi mesail hakkında encümence 
karar ittihaz edilemiyeceği gibi kanun da tek- 

| lif olunamıyacağından arzuhalinin reddine ka- 
ı rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2918 28 - IV -1941

2294 Fethi Kolat.
2406! Şimendifer mekte

binde merhum ecza- 
I cı Ömer Fuadoğlu.
I- Haydarpaşa - îstan- 
I bul.

Evin 20 sene müd
detle kendisine ve
rilmesi.

Müstedi arzuhalinde : Babasının Hâzineden 
taksitle satın aldığı evin parasını veremedi
ğinden bilmüzayede Hazine namına tescil mu
amelesi yapılmış ise de 3795 sayılı kanun mu
cibince bu evin yirmi sene müddetle kendisi
ne verilmesini' istemektedir.

Maliye vekâletinden cevaben alınan tezke
rede : Taksiti verilmediğinden Tahsili emval 
kanununa tevfikan müzayedeye çıkarılan eve 
talip bulunmadığından Hazine namına tescili 
yapılmış ve müstedi bir sene zarfında borcu 
vererek malı geri almadığından müzayedeye 
çıkarılan evin zuhur eden talibine ihalesi icra 
edilmiş ve bu muamele bahsedilen taksitlen- 
dirme kanunundan çok evvel hitama erdiği 
Samsun defterdarlığının cevabî tezkeresinden 
anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele yapılmadığın

dan dilek üzerine tayini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2919 28 - IV -1941
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360_____ Mehmet Polat ve Ar. 
Mecidiye köyünde is
kân edilen Elâzığ o- 
vacık kazası köyleri 
halkı namına.
Bursa - Yenişehir.

İskânları II. Verilen arzuhalde: Kendileri Elâzığ vilâyeti
nin Ovacık ve Plümür kazaları ahalisinden olup 
Hükümetçe Yenişehir ve İznik kazaları köylerine 
nakil ve buralarda iskân edilmeleri ve esnayi na
kilde davarları ve sair hayvanları memleketlerin
de kalmaları hasebile aynen iadeleri mümkün 
olmayan bu hayvanların bedellerinin verilmesi
ne dair vaki müracaatları neticesiz kaldığından 
ve içlerinden Yenişehirde iskân edilenlere İzni- 
ğin Derbent köyünden arazi verilip fakat buu- 
dü mesafe cihetile bunları işletememekte ve di
ğer bazılarına Ağerçe mmtakalan dahilinde top
rak verilmiş ise de gayri mümbit olmasile isti
fade edememekte olduklarından bahsile Derbent 
köyünde iskân ettirilmelerini talep etmektedir
ler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti cevabında:
Bu ailelere verilen toprakların iddiaları gibi 

İznik kazasında değil, mürettep bulundukları 
köylerin hudutları dahilinde olup en uzağının 
iskân yerlerine üç kilometre mesafede bulundu
ğu ve dilekçede imzası bulunan eşhastan Fa- 
toş Geyiğin, Geyveye nakledildiği ve müstedile- 
rin maksatları sırf İznik kazasının Derbent kö
yüne toplu bir halde yerleşmekten başka bir 
şey olmadığı Bursa vilâyetinin işarından anlaşıl
dığı ve bunların evvelce Dahiliye vekâletine 
vaki müracaatları üzerine de iddialarının gayri 
varit bulunduğunun cevaben kendilerine bildi
rilmiş olduğu ve hayvanata gelince: Bu bap
taki iddiaları kendi kavlü mücerretlerinde'kalıp 
bunların elyevm nerede kaldıkları tasrih edil
memekte bulunduğu ve müstedilerin nakillerin
den itibaren aradan üç seneye yakın bir zaman 
geçmesine binaen 2510 sayılı kanunun 27 nci 
maddesi mucibince terkettikleri menkul malla
rın kendileri tarafından tasfiyesine imkân olma
yıp Hükümetçe tasfiyesi iktiza etmekte bulun
duğundan bunların Hükümetçe tasfiyesi ciheti
ne gidilmek üzere keyfiyetin Tunceli vilâyetine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2920 28 - IV -1941
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1810 ) 
1899 ı

Em ine Oranoz. 
Asansör şehit N ıısret 
sokağı No. 124 
İzmir.

İk i yüz leva ile  hül- 
li yatının  kendisine  
teslim  edilm esi.

2239 H üsnü A lpcan.
2349 ‘ M erkez kom utanlı- 

I ğında m evkuf V II 
kor ambar müdürü 

I levazım  üsteğm en.
I D iyarbakır.

V erilen m ahkûm iyet 
kararında adlî hata  
olduğu II.

Müstedi arzuhalinde : Sofya konsolosu Baha 
Erkine teslim ettiği dört milyon iki yüz leva ile 
hülliyatınm kendisine teslim edilmesini istemek
tedir.

Hariciye vekâletinin cevabî tezkeresinde : 
Bu hususun tetkik ve tahkiki için Maliye, Adliye 
ve Hariciye vekâletleri memurlarından teşkil 
olunan bir heyetin tetkikatı neticesinde vaki id
dianın yerinde olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Resmî bir muameleye müste
nit olmadığı anlaşılan iddia sırf hususî bir ma
hiyette ise müstedinin mahkemeye müracaat et
mesi icabedeceğinden Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2921 28-IV-1941

Müstedi arzuhalinde : Ağır ceza mahkeme
since hakkında verilen mahkûmiyet kararında ad
lî hata olduğundan bahsile şikâyet etmektedir. 

Adliye vekâleti cevabında :
Hamdi kızı Nedimenin evlenmek vadile kızlı

ğını bozmaktan suçlu olarak yapılan duruşma 
sonunda mumaileyhin kendi ikrarına ve kızlığın 
yeni bozulmuş ve suçluda mevcut belsoğukluğu 
hastalığının mağdureye aşılanmış olduğunu tes
bit eden tabip raporuna ve şahadete müsteniden 
Türk ceza kanununun 423 ncü maddesine tevfi
kan altı ay hapis cezasile mahkûm edilmiş ve hü
küm Temyiz mahkemesince de tasdik olunarak 
kesbi katiyet etmiş olmasına ve bilâhare vaki olan 
iadei muhakeme ve tashihi karar talepleri dahi 
mercilerince tetkik olunarak reddedildiğine bina
en cezanın infazına başlanmış olduğu ve müstedi
nin müracaati üzerine hüküm evrakı Vekâletçe de 
celp ve tetkik edilerek hükmün müstenit bulun
duğu esbabı mucibeye nazaran usul ve kanuna 
uygun görüldüğünden müstedinin şikâyeti yer
siz bulunduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarına binaen mahkemelerden sadır olan kararın- 
Encümence tadil ve refine imkân olmadığından 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2922 28 - IV - 1941
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2536
2660

Tahir Yurdal.
64 ncü tümen 194 
ncü alay üçüncü Tb. 
Hesap memuru. 
İzzettin.

Mesken tazminatının 
verilmesi.

Süleyman Uğuz. 
Dere köyünde Ter- 
canın Şıh köyü göç
menlerinden. 
Alioğlu.
Balıkesir - Susurluk

Yerilen arazinin ve
rimsizliğinden şikâ
yet.

2541 j |s f U r i  Çobuıı ve A r .  

2668 j Seryan köyü muha- 
I cirlerinden.
: Karacabey.

Yer verilmesi.

Müstdi arzuhalinde : Mesken tazminatının 
askere alındıktan üç ay sonra kesilmiş olduğun
dan bahsile millî vazifesinin ifası müddetince 
merkezi Ankara olan müfettişler gibi mesken 
tazminatının verilmesine devam edilmesini iste
mektedir.

Keyfiyet adliye vekâletine yazılmış alman 
cvapta : Mümasil müracaatlar üzerine Divanı 
muhasebat umumî heyetince iş tetkik edilmiş bu 
gibi memurlara üç aydan fazla tazminat verilme
sine kanunî imkân olmadığının karar altına alın
mış olduğu bildirilmiştir.

îş düşünüldü :
Dilek yeni bir tesis mevzuu olmak itibarile 

Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. 
2923

Karar tarihi 
28 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Kendisine verilen ara
zinin topraksız ve taşlık dağdan ibaret olduğun
dan şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
alman cevapta : Müstediye 86 dönüm tarla ve
rilmiş ve bu köyde Mâliyeye ait başka arazi kal
mamış ve yerli halka ait tarladan verilmesi 
gayricaiz bulunmuş olmakla şimdiye kadar ka
nunen iktiza edip henüz yapılmamış olan diğer 
yardımların da bir an evvel yapılması için vilâ
yete emir verilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tayini muamleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2924 28 - IV - 1941

Müstediler arzuhallerinde : 1314 tarihinde 
muhaceret suretile Karacabeyin Seyran köyü
ne gelerek Hükümetçe o vakit kendilerine tah
sis edilmiş olan toprakları 42 senedenberi zer 
ve imar eyledikleri halde ahiren ellerinden alı
narak yeni gelen muhacirlere verildiğinden 
bahs ve şikâyetle yerlerinin iadesini veya yed- 
lerinden alınan arazi miktarından başka yer 
verilmesini istemektedirler.
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No
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1

1

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti ceva
bında :

Bu şahıslara verilen topraklar ellerinden 
alınmış olmayıp bunların kendi arazileri civa
rında rumlardan Hâzineye kalan toprakları fu- 
zulen işgal ettikleri görülmesile ellerinden alı
narak Tunceliden nakledilen eşhasa verilmiş 
olduğu ve müstediler bu topraklar hakkında 
tasarruf iddiasile mahkemeye müracaat etmişler
se de davalarının reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü:
Dava ile de müstedilerin şikâyetleri tahak

kuk etmediğinden dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2925 28 - IV -1941

2848
2991

Mustafa özdil. 
Tanyeli sokak No. 15 
hanede Biğa inhisar
lar idaresi eski me
muru.
Cebeci - Ankara.

Ziyaa uğratılan hak
kının meydana çı
kı rjlması.

Verilen arzuhalde : Uzun seneler İnhisar
lar idaresine hizmet etmiş olduğundan ve bu 
sebeple tahakkuk eden 1 100 lira tazminattan 
473 lirasının gayrikanunî kesildiğinden bahsile 
evvelce vermiş olduğu iki arzuhalinin de bu 
dilekçesi ile birlikte Gümrük ve inhisarlar en
cümenince tetkik edilerek ziyaa uğratılan hu
kukunun meydana çıkarılmasını istemektedir, 

îcabı düşünüldü:
Müstedinin evvelce vaki müracaati üzerine 

icra kılınan tetkikat neticesinde bu bapta Dev
let şûrası nezdinde açtığı İdarî davanın reddi
ne hüküm sadır olduğu İnhisarlar vekâletinin 
işarından anlaşılmasına binaen Meclisi Âlice 
müttehaz 803 sayılı karar mucibi işin yeniden 
tetkikına imkân olmadığı hakkında Encümen
ce 27 - XI -1939 ve 11 - XII -1940 tarihlerinde 
559 ve 2334 numaralar ile karar verilmiş ve 
bu kararları değiştirecek bir sebep de görül
memiş olmakla bu dilekçesinin hıfzına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

2926 28- I V -1941

1133
1188

Ahmet Yumuk. 
Sofular mahallesin
den .
Amasya.

Köy salmasından şi
kâyet.

Köy salması hakkındaki şikâyat ve davası 
Devlet şûrasmca reddedilmiş ise de hâdisenin 
tekrar tetkikini isteyen müstedinin arzuhali tet
kik edilmiş Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı-
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na tevfikan tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi 

2927 2 8 -I V -1941

2104 Gl.Nazmi Soluk. Malûliyet derecesi Verilen arzuhalde:
2211 Osmanbey Raifpaşa 

hanı 5 dairede. 
Beyoğlu - İstanbul.

nin tesbiti. 1939 senesi birinci teşrininde gözlerindeki 
malûliyeti sebebile tekaüt edildiğini ve malûli
yet derecesinin tetkiki ile neticesinin kendisine 
bildirilmesini istida etmiş ise de dokuz aydanberi
neticenin kendisine bildirilmediğini ve haber 
aldığına göre sıhhî karar vermeğe kanunen sa
lahiyetli Millî müdafaa vekâleti sıhhat dairesi 
malûliyet derecesini tesbit etmiş ise de Divanı 
muhasebat bu kararı kabul etmiyerek keyfiyeti 
üç aylık raporla Meclisi Âliye arza karar vermiş 
olduğundan bahsile müsteşarlıkta bulunduğu za
man devamlı çalışma neticesi ve vazife sebebile 

| hâsıl olan bu malûliyet dolayısile muadeletin 
icabı ne ise ona göre karar verilmesini istemek
tedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında: Müste
dinin gözündeki arızanın 551 sayılı kanunun em
raz cetvelinin 38 nci bendine uygun görülerek 
beşinci dereceden terfihi tasdik edilmiş ise de 
göz arızasınm bünyevî olduğu mülaleasile Di
vanı muhasebatça tescil edilmediğinden 2514 sa
yılı kanuna istinaden keyfiyetin Divanı muha
sebat umumî heyetince tetkiki istenilmiş, heye
ti umumiye tarafından da (ret kararının tadli- 
ne mahal görülmediği ve keyfiyetin 3 aylık ra
porla Meclisi Âliye arzına karar verildiği) bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü: Divanı muhasebat umumî he
yetince müttehaz ret kararı Meclisi Âli Divanı 
muhasebat encümenince tetkik ve 16 - VIII -1940 
tarih ve 1192 sayılı 3 aylık raporun 16 nci fıkra- 

j smda tasvip edilmiş olduğu anlaşılmış olmakla 
tayini muameleye mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

2928 2 8 -I V -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2545
26T2

2462
■2582

Ramazan Yal npala. j Divanca muamelesi- 
Gümrük muhafaza I nin reddedildiğinden 
taburu satın alma şikâyet, 
komisyonu reisi, 
ön yüzbaşı.
Hatay.

2585 Dr. Mazhar Ülgen. 
2715 ! Memleket içi hasta

nesi ikinci tabibi. 
Binbaşı.
Eskişehir.

Tekaüt maaşının ke
sildiğinden şikâyet.

Tederrünü rie hastalığına mübtelâ olduğun
dan tekaüt maaşının derece ile tahsisi için tah
sis evrakı Millî müdafaa vekâletince tanzim 
edilerek Divanı muhasebata gönderilmiş ise de 
hastalığın vazifeden mütevellit olduğuna dair 
bir kaydı resmî bulunmadığından Divanca mu
amelesinin reddedildiğinden şikâyet eden müs
tedinin arzuhaline Divan riyasetinden verilen 
cevapta : Divan umumî heyetince reddedilmiş 
olan bu evrak haziran - ağustos 1940 üç aylık 
raporla Meclisi âliye arzedilmiş ve ittihaz edilen 
1205 numaralı kararın 14 ncü fıkrasile müstedi
nin malûliyeti kabul edilmiş olduğundan ona gö
re tescil muamelesi yeniden yapılmış ve evrakı
4 şubat 1941 tarihinde Millî müdafaa vekâletine 
gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin dileği yerine ge- 
tirilpıiş olmakla yapılacak muamelenin kalmamış 
olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2929 28 - Iv T i9 4 1

Manevra için ordu emrine celbedilmiş oldu
ğundan ve Maaş kanununun 14 ncü maddesin
de mütekait muallim, tabip, eczacı, baytar, mü
hendis ve kondüktörlerin ikinci bir vazifeye ta
yinlerinde tekaüt maaşları kesilmez denildiği
ne göre kendisinin haksız yere kesilen tekaüt 
maaşının verilmesinden bahsile müracaatte bu
lunan müstedinin arzuhaline karşı Divanı mu
hasebat riyasetinden alınan cevapta : 3297 sa
yılı kanunun birinci maddesinde mütekait za
bit ve askerî memurlardan hazar ve seferde 
hizmete alınanlara ve memuriyetleri maaşı veri
lerek tekaüt maaşları muvakkaten kesilir de
nilmekte olduğundan arzuhal sahibinin de bu 
kanuna göre tekaüt maaşının kesilmesi icab- 
edeceği Divanı muhasebat Üçüncü dairesi ka
rarma atfen bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muameleye tâbi tutul

mayan müstedinin dileği hakkında tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2930 28 - IV -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2144
2252

Servet Balakcı. 
îsmetpaşa mahalle
sinde ölü Hikmet eşi. 
Bafra.

Hâzineden taksitle 
aldığı mesken H.

1 Müstedi arzuhalinde : 8 müsavi taksitle öde
mek üzere Hâzineden 1 550 lira bedel muka
bilinde almış ve 480 lira sarfile tamir etmiş ol
duğu evin 775 lirasını ödeyerek bakiyesini öde
yememesi üzerine evin Hâzinece müzayedeye 
çıkarılarak 550 lira gibi dun bir fiatla başka
sına ihale ve tescil edildiğinden ve bu misillû 
emvalin yirmi yılda taksitle ödenmesi vaki ol
duğundan bahsile çocuklarile birlikte mesken 
ittihaz ettiği bu evin tarafına ihalesini istemek
tedir.

Maliye vekâleti cevabında : 1926 senesinde 
1 500 liraya mumaileyhaya satılmış olan bu 
evin işlemiş taksitlerini zamanında ödememe
sinden ve başkaca menkul ve gayrimenkul em
vali de bulunmamasından dolayı Tahsili emval 
kanununa tevfikan müzayedeye çıkarılmış ve 
talip zuhur etmemesi hasebile Hazine namına 
tefevvüz edilmiş olup fakat bilâhare 550 lira 
bedelle Emriye Genç isminde bir şahsa ihale 
ve tapuca da yeni müşterisi namına tescil edil
diği ve bu baptaki muamelenin usul ve kanu
na uygun bir tarzda cereyan etmiş olduğu ve 
bu itibarla mezkûr gayrimenkulün iadesi hak- 
kındaki dileğin tervicine artık kanunî imkân 
kalmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele yapılmadığı 

anlaşıldığından dilek üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

2931 28 -IV  -1941

2642
2775

İbrahim Sami Kay- 
yum.
Yenice mahallesinde 
No. 88
Somanın Kozanlı 
köyünde.
Çavuşoğlu değirme
ni sahibi.
Balıkesir.

Değirmeninin işle
tilmesine müsaade 
edilmediğinden şikâ
yet.

Müstedi arzuhalinde: Çavuşoğlu namile ma
ruf ve su ile müteharrik değirmeninin Soma ka
zası belediye reisile Manisa defterdarının başka
ları hakkındaki iltizamkârane hareketlerinden 
dolayı işletilmesine müsaade edilmediğinden şi
kâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında;
Mezkûr değirmenin Buğdayı koruma kanu

nunda münderiç ahkâm ve şerait ve takyidata 
binaen îcra Vekilleri Heyetinin 17 - V -1939 ta
rihli ve 2 -10971 sayılı kararile faaliyetine mü-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

saade edilmemiş olduğu ve müstedinin Devlet 
şûrasına açtığı idarî dava neticesinde Şûraca 
mezkûr İcra Vekilleri Heyeti kararının tasdik 
edilmiş bulunduğu ve müstedinin mahallî be
lediye reislerile Manisa defterdarlığı hakkında- 
ki şikâyetine gelince: Değirmenin açılmasına 
müsaade edilmemesi keyfiyetinde münhasıran 
mahallî işarlara isnat edilmiş olmayıp bu kabîl 
değirmenlerin açılmasına dair yukubulacak 
taleplerin tetkikine esas olmak üzere vekâletçe 
vilâyet ve kazalardan toplanmış olan ve bu me- \ 
yanda Soma kazası kaymakamlığının da tasdiki 
altında celbedilmiş bulunan valssiz eleksiz değir
menlere ait ihsaî malûmat cetvellerindeki iza
hat ve malûmata istinat edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü: Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarına binaen Devlet şûrasınca halledilen hâdise 
hakkında Encümence karar verilmesine imkân 
olmadığına ve şikâyetin tahakkuk etmemesine 
binaen dileğin reddine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2932 28 - IV -1941

2769 Ali Terkemis. Malûliyet maaşı ve
T9Ö7 Sakarya mahallesin rilmesi.

de 27 numaralı ha
nede.
Eski süvari tahsilda
rı.
Burdur.

Müstedi arzuhalinde: Vazife esnasında ma
lûl olduğu halde malûliyet maaşı tahsis edil- 
miyerek ikramiye itasile iktifa edildiğinden şi
kâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Mumailey
hin malûliyetine mütedair olan raporların Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet vekâletince vazife ica
bı olarak kabul edilmeyip m alûliyetinin 1683 
numaralı Tekaüt kanununun 43 ncü maddesine 
temas eylediği bildirilmesile kendisine mezkûr 
madde delâletile sözü geçen kanunun 26 ncı 
maddesine tevfikan 931 lira ikramiye verildiği 
ve mumaileyhin bu muameleye karşı Şûrayı Dev
lete açtığı idarî davanın 20 - IV -1940 tarihli 
ve 39/4041/844 numaralı kararla reddedilmiş ve 
bilâhara Divanı Muhasebat Kiyasetine vaki 
müracaatı da kabul edilmemiş olduğu bildiril
mektedir.

İş düşünüldü :
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

4911 Şemseddin Turan. Yunanistandaki 0-
5256 Kale içinde Doğan ruçpaşa vakfına ait

68
mahallesinde 21 nu emvale kıymet tak
maralı evde Oruç dirde bedelinin veril

71 paşa eski tapu mü mesi II.

898 dürü.

937
Edirne

2667
2804

Cafer Sadık Türker. 
Penpecik köyünde. 
Yozgad.

Rütbesinin iadesi H.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2933 28 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde : Yunanistanda Dimi- 
tokada Oruçpaşa vakfına ait emvale kıymet 
takdirde bedelinin kendisine verimesini iste
mektedir.

Maliye vekâleti cevabında :
Mevkufuileyhi Yunanistanda kalmış olan 

bu kabil vakıf mallar hakkında yapdacak mu
amele henüz takarrür etmeyip bu mevzu Baş
vekâlet yüksek makamınca tetkik edilmekte bu
lunduğundan mevzubahs emvale kıymet 
takdiri cihetine gidilmesine imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2934 28 - IV -1941

Müstedi arzuhalinde :
Çavuş rütbesile İstiklâl Harbine iştirak et

miş ve fevkalâda yararlığı görülerek yedek 
asteğmenliğe terfi ettirilip 30 temmuz 1339 
tarihinde bu rütbede' olduğu halde bu hakkının 
kaybedilmiş olduğundan şikâyet etmektedir

Millî Müdafaa vekâletinden cevaben alınan 
yazıda :

Filhakika evvelce noksan vesaik ibrazı su- 
retile vukubulan müracaatı üzerine kendisi
nin terfiine dair bir kayda tesadüf edilemediği 
bildirilmiş ise de bilâhara ibraz eylediği vesa
ik ile. kaydı bulunmuş ve kendisinin yedek 
asteğmen olduğu 10 - II -1941 tarihinde Kor 
komutanlığına yazılmış olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü :
Dilek yerine getirilmekle yapılacak muame

le olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2935 28 - IV -1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2799
2938

Ali İçmibirgili. 
Kadirli.

Yeni Adana gazete
sinde aleyhinde yazı 
yazıldığı H.

1888 İbrahim Kaya.
1983 Meclisi umumî aza- 

| sından.
Hakkâri.

2037
2.138

M. Hilmi Günay. 
Mut kazası Eleksi 
köy okulu öğretmen
liğinden mütekait. 
İçel.

Hakkında bi gayri 
hakkın bazı isnadat 
sebebile encümeni 
daimî azalığına tayin 
edilmediğinden şikâ
yet.

Mesken bedelinin 
ödenmediği H.

Müstedi arzuhalinde : Yeni Adana gazete
sinde eski hayatından bâhis kendi ve başka
ları aleyhinde yazı yazıldığından şikâyet et
mektedir.

Başvekâletten alınan cevapta : Mezkûr ga
zete sahibinin askerî vazifesini ifa etmek için 
çağırılmış olduğundan 20 mart 1941 tarihinde 
tatili faaliyet etmiş olduğu ve bu yüzden teb
ligat yapılacak muhatap bulunamadığı bildi
rilmiştir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2936 28 - IV -1941

Hakkında bigayri hakkın vaki bazı isnat 
sebebile encümeni daimî azalığına tayin edilme
diğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Vilâyet u- 
mumî meclisinin 1940 senesi içtimainin son ini
kadında yapılan daimî encümen intihabı neti
cesinde mumaileyhin noksan rey kazanmasın
dan dolayı akalliyette kalıp bu yüzden daimî 
encümen azalığına geçirilem ediği ve intihabın 
kanun hükmüne uygun bir surette cereyan et
miş olduğu bildirilmiştir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2937 28 - IV -1941

1932 yılında verilmeyen mesken bedelinin 
elan ödenmediğinden şikâyet eden müstedinin 
arzuhaline Maarif vekâletinden verilen cevapta :

Bütçe darlığı yüzünden Vilâyet hususî mu
hasebe bütçesinden şimdiye kadar ödenmeyen bu 
hakkın 1941 bütçesi kabul olunduğu surette tes
viye edileceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2938 28 - IV -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Beşir Zihni. 
Reyhaniye kazasında 
dişçi.
Hatay.

Arzuhal hulâsası

Dişçilik için ikinci 
bir imtihana kabul 
edilmediği H.

1857 Halil Gürpınar. 
1949 i Eski tahsildar. 

Yan.

Mezuniyetini geçir
diğinden dolayı müs
tafi addedildiğini ve 
halen eski memuri
yetine muadil bir 
memuriyete tayini 
H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Dişçilik için girdiği imtihanda muvafffak 
olamamış ise de ikinci bir imthana kabul edil
mesini isteyen müstedinin arzuhaline Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet vekâletinden alman cevapta :

1219 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibin
ce Tıp fakültesinde imtihana tâbi tutulan müste
dinin amelî ve nazarî derslerde muvaffak ola
madığı ve ikinci bir imtihan yapılmasına ka
nunen meseğ olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2939 2 8 - I V -1941

Müstedi arzuhalinde: Şemdinan kazası husu
sî muhasebe tahsildarı iken mezunen Vana geldi
ğinde kardeşinin vefat etmesi ve kendisinin has
ta düşmesi üzerine müddeti mezuniyetini geçir
miş olmasından dolayı müstafi addile mağdur 
edildiğinden ve muadil bir memuriyete tayini 
hakkında defterdarlığa ve Maliye vekâletine va
ki müracaatları isaf edilmeyerek üç senedenberi 
açıkta kaldığından bahsile tazallüm etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :

Mumaileyhin mezuniyetinin hitamını mütea
kip yapılan müteaddit tebligata rağmen vazifesi 
başına dönmemiş olmasından dolayı müstafi ad
dedildiği ve halen münhal tahsildarlık bulunma
dığından tekrar tayini hakkındaki talebinin ter
vicine imkân bulunmadığı Hakkâri valiliğinin 
işarından anlaşüıp vekâlete mensup bulunmayan 
mumaileyh hakkında vekâletçe yapılacak bir mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :

Bir memuriyete tayin talebi hakkındaki di
lekler hakkında Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2940 28-IV-1941
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2682
'2819

.1772
1860

1751
1835

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

Mevliide Yıldırım. 
Silvan kazası merke
zinde Salâhattin ma
hallesinde.
Silvan - Diyarbakır.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Zevcinden muhassas 
maaşile geçineni edi
ğinden on seneliği
nin birden verilmesi 
H.

1427 Mehmet özen.
14911 Nafia fen memuru. 

Bursa.

İhtiyat subaylığa a 
1 mması IJ.

Haşan, Ali, Riza Ak 
soylar.
Küçük pirinç han: 
müsteciri vasıtasile 
İsmail oğullan. 
Eskişehir.

Haydar Erdoğan ve 
Ar.
Ciciler köyünden. 
Osmaneli.

Memleketlerine 
deleri II.

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

Müstedi arzuhalinde : Müteveffa zevcinden 
muhassas 110 kuruş maaşla geçinememekte oldu
ğundan bahsile tezyidi veya on seneliğinin birden 
itasını istemektedir. Maliye vekâleti cevabında : 
1683 numaralı tekaüt kanununun muvakkat dör
düncü maddesi, aslî maaşı 100 kuruşa kadar olan 
tekaüt ve yetim aylıklarının on senelik tutarının 
verilerek Hazine ile alâkalarının kesilmesini a- 
mir olup arzuhal sahibinin aslî maaşı ise bu 
miktardan fazla olmasile dileğinin yerine getiril
mesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Kanuna muhalif bir muamele 
tatbik edilmediğinden dileğinin reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2941 28 - IV - 1941

Müstedi arzuhalinde : Nafia teknik okulun
da iki sene ders görüp mezun olduğundan ihti
yat subaylığa alınmasını veya olmadığı takdir
de askerlik ders ve kursları gördüğünden bu
nun askerlik hizmetine sayılmasını dilemekte
dir. Millî müdafaanın cevabi tezkeresinde : Mu
maileyhin orta ehliyetnamesini ibraz eylediği 
takdirde hizmeti askeriyesinin son iki ayma sa
yılabileceği ve fakat iki senelik meslekî mek
tep tahsilinde ihtiyat subay olmak hakkını vere- 
miyeceği bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Kanunen isafı mümkün ol
mayan dileği hakkında Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2942 28 - IV - 1941

İki kıta arzuhal ile : Tunceli vilâyetinden Es- 
kişehre ve Bileciğe nakledilınişlersede memleket
lerine iadelerini istemekte olan müstedilerin 
dileklerinin isafına imkân olmadığı Dahiliye ve
kâletinden bildirilmekle tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2943 28 - IV - 1941
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<  ; o t u r d u k l a r ı  y e r

2465

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

2587

1633
1711

Mustafa Erkoç. 
Kozan.

Cihat.
Kasaplar caddesinde 
24 numaralı evde ko
misyoncu.
Samsun.

1436
T5Ö3

Ali Vehbi Atay.
Sarı göl inhisarlar 
odacısı.
Alaşehir.

Cezmi Çetinelin yol
suzlukları H.

Kazaııc; vergisi zam
mının kaldırılması 
II.

Bir memuriyete ta
yini H.

Kasada infilâk maddelerinin bayii ve nüfuz 
sahibi Cezmi Çetinelin yolsuzluklarından şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinden verilen cevapta : Fazla fiatla 
infilâk madedsi sattığı hakkındaki iddia tevsik 
edilememiş ise de inhisar müfettişinin raporile 
bayi Cezmi Çetinelin vazifesine nihayet verildiği 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Encümence bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2944 28-IV-1941

Müstedi arzuhalinde : 1939 malî yılı için na
mına tarhedilen kazanç vergisinin ikinci taksitini
27 - X II - 1939 tarihinde başlayan yer sarsıntı
sından dolayı zamanında ödeyemediğinden bah- 
sile yüzde on teahhür zammının kaldırılmasını 
istemektedir.

Maliye vekâleti cevabında : 3773 numaralı 
kanunda zelzele dolayısüe vaktinde ödenemeyen 
vergi taksitlerinden teahhür zammı aranılmaya
cağına dair bir hüküm mevcut olmadığı ve mu
maileyhin ikamet ettiği evin zelzeleden gördüğü 
hasar pek cüzî olma3İle ikametten menedilmeyip 
halen bu evde oturmakta bulunduğu mahallî be
lediye reisliğinin işarından anlaşıldığı ve tica
rethanesi de yıkılmadığı ve bu sebeplerle muma
ileyhin mezkûr kanun hükümlerinden istifade 
ettirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Verginin kaldırılmasını mucip 
kanunî bir sebep olmadığına ve bu itibarla Hükü
metçe kanuna muhalif bir muamele tatbik edil
mediğine göre dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2945 28 - IV - 1941

20 lira ücretle on senedenberi odacılık yapmak
ta olduğundan ve bu ücretle geçinemediğinden 
bir memuriyete tayin kılınmasından bahsile mü
racaatta bulunan müstedinin istidası üzerine 
Encümence bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2946 28 - I V -1941



i  A r z u h a l  h u lâ s a s ı  

f \  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

1828 | Muharrem Karayel. 
19171 İmam Hayrullah Ye- 

ı şilbaş. Müezzin Is- 
| mail Dölek. İmam 
| Revzat Erdoğan. 1- 
| mam.
1 Çorum - Alaca.

2553 i Ilasan Bıdık.
268Tİ Un fabrikası sahibi.

I Afyon Karahisar.

Maaşlarının arttırıl
ması H.

Afyon m aliy esince 
piyasa satış fiatı üze
rinden muamele ver
gisi istenildiğinden 
şikâyet.

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

Üç liradan sekiz liraya kadar olan aylıklarile 
geçinemediklerinden bir mıkdar arttırılmasını 
isteyen müstedilerin arzuhallerine karşı Vakıf
lar Umum müdürlüğünden verilen cevapta : 

İmkân husulünde bu ihtiyacın temin edile
ceği ve halen bir şey yapılmasına imkân olma
dığı bildirilmektedir 

İş düşünüldü :
Dilek üzerine Encümence bir muamele ifasına 

imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2947 28 - IV -1941

Afyonda birinci kor birliklerinin ihtiyacı 
için bedelile buğday ciheti askeriye ve mua
mele vergisi kendisine ait olmak üzere beher 
kilo buğdayı bir kuruş 32 santimden öğütmeyi 
taahhüt, etmiş olup muamele vergisinin ciheti 
askeriyeye mal olan bir kilo unun fiatı üzerin
den tediyesi icabederken Afyon maliyesince 
piyasa satış fiatı üzerinden muamele vergisi 
istenilmekte olduğundan bahsile mezkûr ver
ginin bir kilo unun Kolorduya mal olduğu fi- 
at üzerinden alınması mümkün olmadığı tak
dirde öğütme ücretinin yüzde yirmisini mua
mele vergisi olarak kendisinden alınmasını is- 
temefktedir.

Maliye vekâleti cevabında : Müstedi tara
fından ciheti askeriyeye öğütülen unların ip
tidaî maddesini teşkil eden buğdaylar Kor ta
rafından tedarik edilmekte olmasına göre fab
rikanın Kora ücretle öğüttüğü unların emsali 
satış bedelinin 3843 sayılı kanunun 18 ve 19 
ncu maddeleri hükümlerine nazaran:

1 - Buğdayın Kora mal olduğu fiat,
2 - Buğdayın fabrikaya kadar nakli için ya

pılan nakliye ve ambalâj masrafları,
3 - Teamül derecesinde bir kâr,
4 - Müessesenin umumî masraflarile işçilik 

ücret ve masraflarından mamule isabet eden 
miktar,

5 - Muamele vergisi,
Olma'k üzere beş unsurdan terekküp etmesi 

lâzımgeldiğinden müstedinin daha evvel vekâle
te vaki müracaa^i üzerine defterdarlığın yaptı-
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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

A r z u h a l  h u l â s a s ı

2712 j I likmet Tasalı. 
2850*1 Avukat.

' Diyarbakır.

Muhasebei umumiye 
kanununun 27 nci 
maddesinin tefsiri.

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

ğı muamelenin yanlış olduğu anlaşılarak ver
gi matrahının bu esaslar dairesinde tayin ve 
müesseseye tebliğ ettirilmesinin Afyon defter
darlığına 10 - II -1941 tarihinde bildirilmiş ol
duğu ve müstedinin aldığı öğütme ücretinin 
yüzde yirmisinin muamele vergisi olarak alın
ması hususundaki talebine gelince : Kanunun 
18 nci maddesinin D fıkrasında ücret üzerinden 
vergiye tâbi işler tahdidi olarak zikredilmiş 
ve un fabrikalarında iptidaî maddesi başkala
rına ait olarak ücretle un öğütülmesi ve işler 
meydanda bulunmamış olduğundan öğütme 
ücreti üzerinden vergi alınmasına imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
îcabeden tashihatm vekâletçe mahallî def

terdarlığa tebliğ edildiği ve öğütme ücreti üze
rinden vergi alınmasına imkân olmadığı bildi
rildiğinden Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2948 2 8 - I V -1941

Müstedi arzruhalinde: Vekili müdafileri bu
lunduğu Diyarbakırda müteahhit Nusrat Uncu 
ve Bitlisli Cemil Barı haklarında ihtilâsa sebe
biyet maddesinden suçlu sıfatile Diyarbakırda 
7 nci kolordu askerî mahkemesince mahkûmi
yetine dair verilen karar üzerine Millî müdafaa 
vekâletince Muhasebei umumiye kanununun 27 

nci maddesine istinaden ifayi taahhütten mene
dilen müvekkilleri hakkında mezkûr kanunun 
o maddesinin tatbik edilemiyeceğinden bahsile 
tefsirini istemektedir.

Millî müdafaa vekâleti cevabında; mezkûr 
müteahhitlerin diğer 12 müteahhitle birlikte
1937 senesi Tunceli harekâtında 17 nci tümen 
ambar müdürü bulunan ve halen ordudan tar- 
dedilmiş olan levazım üsteğmeni îhsan Yal
çın ile anlaşarak sahtekârlık yapmak suretile 
gayrimeşru şekilde Hâzinenin 24 118 lirasını al
mak suçundan askerî mahkemesince dokuz ay 
hapis cezasına ve haksız iktisap edecekleri para
ları tazmine mahkûm edildikleri ve bu mahkû
miyetin icabı olarak 2490 numaralı kanunun
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduldan yer

Arzuhal nulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

71 nci maddesi uyarınca muvakkat veya daimî 
Devlet taahhütlerine girmekten mahkeme ka- 
rarile menedilmeleri lâzım gelirken bu cihetin 
hükümde meskût geçilmiş olduğu ve Devlet ta
ahhütlerinde suiniyetle meluf oldukları mahke
me kararile sabit olan bu müteahhitlerin Muha- 
sebei umumiye kanununun 27 nci maddesi mu
cibince Devlet taahhütlerine girmek yolundaki 
tekliflerinin reddedilmesi hususu vekâletçe di
ğer vekâletlere ve alâkalı devaire tebliğ edilmiş 
bulunduğu, Avukat Hikmet istidasında Muha- 
hasebei umumiye kanununun 27 nci maddesinin 
2490 numaralı kanunla zımnen ilga edildiğini 
ileri sürmekte ise de yine bu kanunun 70 nci 
maddesi, 27 nci maddenin halen meri olduğunu 
açıkça göstermekte olup ismi geçen müteahhit
lerden Nusrat Uncunun vekâletin bu kararma 
karşı Devlet şûrasına açtığı davanın derdesti 
tetkik olduğu ve henüz bir karara bağlanmamış 
bulunduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Bir kanun maddesinin tefsiri 
talebine ait dilekler üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına ve müstedinin 
müvekkilleri hakkında tatbik edilen muameleye 
kanaat edilmediğine göre'hâdisenin kazaen halli 
zarurî bulunmakla bu hususta Devlet şûrasına 
dava ikame edildiğine binaen dilek üzerine ta
yini muameleye mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

2949 28 - IV -1941

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Balıkesir Bolu Çorum
II. Karan H. Şarlan M. Ulaş F. Sözencr L. Gören N. Kaym lp

Gazianteb Niğde
M. Şahin N. E rem

Samsun 
N. Fırat.

Siird Sinop
Ressam Ş. Dağ C. Aliş

Tokad
M. Develi
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279 | Döne Naillü.
293 Şabanözü nahiyesine

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

j bağlı.
Özbek köyünden, 

i Şehit Ömer anası, 
j Çankırı.

Şehit maaşı verilme
si.

Oğlu ömerin İstiklâl harbinde Kızılburun 
muharebesinde şehit olduğu, maaş verilmesi için 
1931, 1932, 1933 senelerinde müracaat ettiği hal
de verilmediğini istida eden müstedinin arzuha
line Millî Müdafaa vekâletinden verilen cevapta :

29 temmuz 1940 tarihinde muamelesi hitama 
eren müstediye yüzde on zamla 275 kuruş üze
rinden 10 senelik alacağının tutarı olan 330 lira
nın istihkak varakası tanzim ve Divanın 62279 
tescil numarasile vize edilerek Muntazam borç
lar umum müdürlüğüne gönderildiği bildiril 
mektedir.

İş düşünüldü :
Dilek yerine getirilmiş olmakla tayini mua

meleye mahal olmadığına karar verildi.

Adliye vekâleti cevabında : Müstedi Bahri 
Demirhanm yalancı şahit dinletmek suretile

I mına tescili için ilâm aldığı bilâhare sabit ol- 
j masına binaen Maliye vekâletince bu hususta-

edilmesinin ve neticeye kadar tapu muamelesi
nin durdurulmasının defterdarlığa yazıldığı ve 
tescile esas olan ilâm ile müteferri evrakın 
malmüdürlüğünde alıkonulmasından ve vergi 
kıymetleri hakkında tapu idaresine malûmat ve
rilmemesinden dolayı tescilin yapılamadığı an
laşılmış ise de 2004 sayılı İcra ve iflâs kanunu- 

! nun 357 ve 2644 numaralı Tapu kanununun 28 
I nci maddelerine istinaden katiyet iktisap et- 
' miş olan ilâm hükmünün infazı mecburî oldu-

tapu sicil memurluğuna iadesi veya tescilin 
mahkeme emrile durdurulması icabedeceği ci
hetle ona göre iktizasının yapılmasının 13 - III - 
1941 tarihli ve 932, 117/494 numaralı tezkere ile

Karar No. Karar tarihi

2950 2 - V -1941

2765 ı Almadın köyünden, j nün tarlasına müda-
| ('umaoğlu kaza mer- ı hale ettiğinden şikâ-
| kezinde mukim. yet.. . I

2632 ■ Bahri Demiı-han. Beşiri mal müdürü-

Beşiri.

Müstedi arzuhalinde : Dellanı Ulya köyün
deki sekiz parça tarlasının olbaptaki mahke
me kararına binaen Beşiri mal müdiriyetinin 
müdahalesile tapuca tescili muamelesi yapılma
makta olduğundan şikâyet etmektedir.

mahkemeyi iğfal ederek mezkûr tarlaların na-

ki ilâmın iptali zımnında mahkemeye müracaat

ğunu ve akde ve tescile müteallik tapu işleri 
idare emirlerile durdurulamıyacağından evrakın
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. j Arzuhal verenle-1 
►z | rin adı, sanı ve J Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

i oturdukları yer j
j Maliye vekâletine yazılmış olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Adliye vekâletinin tezkeresinde yazılı oldu

ğu üzere katiyet kesbedeıı bir ilâmın infazını 
idareten tehire bir veçhile kanunen cevaz ol- 

j madığından velevki Hâzinenin menfaati mülâ-
I hazasile bu hareketi iltizam eden ve bu suret

le bir suç işlemiş olan Beşiri kazası malmüdü
rü hakkında kanunî takibat yapılması için Ma- 

j liye vekâletinin dikkat nazarının çekilmesine 
j ve ilâmın derhal infazının hem Maliye ve hem 

Adliye vekâletlerine tebliğine karar verildi.

rine beş yüz lira gibi aykırı kıymetlerin tah
min edilmesi umuru adiyeden olduğundan bah
sile şikâyet eden müstedilerin arzuhaline Ma- 

j liye vekâletinden verilen cevapta :
Bir kısım mükelleflerin tahrir edilen vergiye 

j itirazları üzerine usulen tetkikat yapılmış ve 
| kısmen tadilât icra kılınmış ve bir kısmının hak- 
| kındaki vergi dereeatten geçmek suretile kati- 
j yet kesbeylemiş ve Devlet Şûrasına de müracaat 
[edenler bulunmuş ve eski vergi vaziyetile yeni 
j vergi vaziyeti mikdar itibarile mukayese edil- 
! diği surette tarholunan vergilerin mutedil ol- 
S  duğu anlaşılmış ve binaenaleyh kanun hükiimle- 
i rine muhalif muamele yapılmamış bulunduğu

tş düşünüldü :
Kanunî ve kazaî mercileri malûm ve burala

ra müracaat edildiği anlaşıldığına göre Encü
mence bir muamele yapılmasına imkân olmadığı

na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2951 2 - V -1941

2054 Koyunculu ve Gev- yonları 1 f. 
rek köyleri halkı na- 

j mına muhtar.
Yozgad.

1956 Mehmet ve Ar. Arazi tahrir komis- Arazi tahrir komisyonlarının ehliyetli kim
selerden teşkil edilmediğinden sırf para almak 
için seçilen bu heyet azalarının gördükleri iş
lerden çok zarar görüldüğünden ayni kıymet ve 
vasıfta bulunan iki tarladan birisine yüz diğe-

bildirilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

2952 2 - Y - 1941
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1642 | Müfit özdeş. Tekaüt maaşı II.
17211 Heybeliada Lozan

Müstedi arzuhalinde : Memurin kanununun 
neşrinden evvel 1325 tarihli Tekaüt kanunu mu

cibince 17 lira 12 kuruşla tekaüt edildiğini ve 
ikinci Büyük Millet Meclisi azalığmda bulunmuş 
olmasına mebni Memurin kanununun 73 ncü mad- 
desile 995 numaralı kanun hükümlerine göre 
maaşının 50 liraya iblâğ olduğunu, bu maaşının

zaferi caddesi No. 9 
j Eski Kırşehir mebu- 
I su.
i  İstanbul.

ı 1683 numaralı kanuna göre yüz lira maaşı aslî 
j itibarile tadilini ve 2941 numaralı kanuna göre 
ı 125 lira üzerinden tashihini, memlekete 16, 17 
| sene çetin hizmetlerle memuriyet verdikten sonra 
ı ikinci devreden altıncı devreye kadar mebusluk 
| yaptığını anlatarak şu suretle adaletin yerine 
' getirilmesini istemektedir.

Divanı Muhasebattan verilen cevapta : Adı 
! geçenin tekaüt maaşmın Divanca hangi tarihte 

tescil olunduğu ve tescil numarası malûm olma
dığı için dosyası üzerinde tetkikat icra edileme
miş olmakla beraber 1683 numaralı kanunun 

| meriyetinden evvel tekaüt edilmiş olanlara da 
i bu kanunun teşmil olunacağına dair bir hüküm 
! mevcut bulunmadığı gibi Kırşehir eski mebusu 
i Sadık Savtekin tarafından vaki müracaat üzerine 
| yüksek Encümenlerince ittihaz olunup 20 - 1 -1937 
I tarihli haftalık cetvelde münteşir olan karar 
| ile Dersim mebusu Tevfik tarafından vaki müra

caat üzerine Divanı Muhasebatça ittihaz olunan 
i kararı tasviben Yüksek Meclis tarafından müt- 
ı tehaz 1034 numaralı kararm 9 ncu fıkrası mu

cibince 2941 numaralı kanunun lıu vaziyette o- 
lanlara tatbiki mümkün olmadığı bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü :
1 Dilek dairesinde muamele ifasına imkân 

görmiyen Hükümetçe tatbik edilen muameleye 
kanaat edilmediği surette hadisenin İdarî bir da
va şeklinde merciine ikamesi icap edeceğinden 

; Encümence bir muamele ifasına imkân olmadı- 
j ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2953 2 -V  - 1941
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2842
2989

4103
4327

Emin Kavak. 
Kurtuluş mahallesin
den.
Tahta tücearı.
Savur.

Dikdikleri ağaçlar
dan orman rüsumu 
alınmaması.

Tapulu arazilerine' dikmiş oldukları kavak 
ağaçlarından orman rüsumu alınmaması icap 
ederken haksız olarak rüsuma tâbi tutulmala
rından şikâyet eden müstedilerin arzuhalerine 
Ziraat vekâletinden verilen cevapta :

3116 sayılı kanunun birinci ve 3444 sayılı ka
nunun ikinci maddesinin son fıkrasına göre mu
amele ifasının orman müdürlüğüne emredildiği 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Kanaat vermiyen bir muamelenin tatbiki ha

linde kazaî mercilere müracaat edilmesi iktiza 
edeceğinden Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2954 2 - V -1941

1548
1618

Necmettin Doğan. 
Şüheda Şalan ma
hallesinde No. 96. 
ölü yüzbaşı İzzet 
mahdumu.
Şam.

Türk ordusu hizme
tine alınması.

%

Müstedi arzuhalinde :
Millî Mücadelede yaralanarak tebdilhava al

dığını ve validesini görmek üzere Şama gitmesi 
üzerine askerlikle alâkasının kesildiğini kanun 
müsait değilse bir nefer olarak Türk ordusunda 
hizmeti arzu ettiğinden dileğinin isafım istemek
tedir.

M. M. Vekâletinden alınan cevapta :
(337-155) Necmettin Doğanın nisbeti aske- 

riyesinin kesildiğini kendisinin Türk ordusun
da gerek erlik ve gerek subaylıkla hizmete alınma
sına kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü :
Yapılan tetkikatta ayni dilekler üzerine En

cümence evvelce yapılan tetkikat sonunda 5 - VI - 
1938 tarih ve 1396 sayılı ve 11 - 1 -1940 tarih ve 
934 sayı altmda iki defa karar verilmiş olmakla 
tetrar tetkikat icrasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2955 2 - V -1941

2445
2567

İsmail Güneş.
Şeyh köyü nahiyesi
ne bağlı Şen köyün
den.
Antakya.

Nahiye müdürü ve 
jandarmanın usule 
muhalif olarak evine 
girdiği H.

Nahiye müdürü ve jandarmamn usule muha
lif olarak evine girdiğinden ve kelepçe ile Hü
kümete sevkedildiğinden şikâyet eden müstedi
nin arzuhaline karşı Adliye vekâletinden ve
rilen cevapta:

Vergi borcunu vermiyen ve haciz muamelesi
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

yapmak için gelen tahsildara ve jandarmaya 
mümanaat edip karşı gelen müstedi hakkında 
tutulan zabıt varakasile mevcuden kasabaya 
sevkedildiği ve bu hareketlerinden dolayı me
murlar hakkında vaki şikâyet üzerine usulen 
icra kılınan tahkikat sonunda meni muhakeme 
kararının sadır • olduğu ve diğer taraftan me
murlara hakaret ve muhalefetten dolayı müste
dinin hakkında yapılan duruşma sonunda mah
kûmiyet kararının verildiği ve tarafından vaki 
temyiz üzerine işin temyiz mahkemesinde der
desti tahkik bulunduğu bildirilmektedir. İş dü
şünüldü :

Salâhiyetli mercilerde kanunî muamele ya
pılmış ve [Encümence hâdise üzerine tetkikata 
lüzum ve imkân kalmamış olduğuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

2956 2 - V -1941

2512
2636

Sabri Yozgad. 
Yozgadlı Vahitoğlu. 
Yozgad.

Ciheti askeriyece iş
gal edilen ahırının 
ve hanının tahliyesi 
H.

Ciheti askeriyece işgal edilen ahırının ve ha
nının tahliyesini isteyen müstedinin telgrafına 
karşı Millî müdafaa vekâletinden gelen cevapta: 
Mezkûr ahırın diğer şahıslara ait ahırlar gibi millî 
müdafaa mükellefiyeti komisyonunun kararile 
işgal edilmiş ve günde 130 kuruş kira bedeli 
takdir olunmuş ve işgalde bir gûna yolsuzluk 
yapılmamış , olduğu bildirilmektedir. îş düşü
nüldü : Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonu
nun kararında ve takdir edilen bedelde isabet
sizlik görüldüğü surette kazaî mercilere müra
caat edilmesi icabedeceğinden Encümence tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2957 2 - Y -1941

1958
2056

tkbal Laçin.
Deniz matbaasında 
Nazif Tarkan elile 
ön yüzbaşı Mahmut 
Laçin karısı. 
İstanbul - Kasım
paşa.

Kocasından bağla
nan maaşın tezyidi 
H.

Müstedi arzuhalinde : Balkan Harbinde büyük 
yararlıklar göstererek terfiine karar verildiği hal
de tefhiminden evvel şehit düşen kocasından 
bağlanan tekaüt maaşının tezyidini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden gelen cevapta : 
Şehit Laçinin hizmetleri ve fevkalâda yararlık
ları sabit ise de bir derece mafevk rütbe üzerinden 
yetimlerine maaş tahsisine kanunî imkân bulun-
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2433
2555

1855
1946

Gülizar Altınyalılar. 
özbaylar mahallesi 
çekmece sokak No. 
7/A
Ankara.

Şeref Akalın.
Değirmenci.
Hayrabolu.

Tazminat verilmedi
ğinden şikâyet.

Müterakim muamele 
vergisinin affi H.

madiği bildirilmektedir.
İş düşünüldü :
Şehidin yararlığı teslim edilmiş olmakla bera

ber bir şey yapılamıyacağı bildirilmiş olduğun
dan Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2958 2 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : Vefat eden oğlundan 
dolayı tahsis edilen tazminattan kocasından ma
aşı olduğu için istifade ettirilmediğinden şikâyet 
ederek kanunî mevzuat müsait olmadığına göre 
vaki emsali gibi Encümence bir karar ittihazını 
istemektedir

Dahiliye vekâletinden gelen cevapta da daha 
evvel ölen kocasından tekaüt maaşı olduğu için 
Meclisin 747 numaralı kararı mucibince tazminat 
vermeğe imkân olmadığı, bu tazminatın karısı 
Şerifeye verildiği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Hakkında kanuna muhalif bir muamele tatbik 

edilmediğine göre dileğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2959 2 - V - 1941

Eleksiz ve valssız motörlü değirmeni için mu
amele vergisinin kaldırılmasına dair olan kanu
nun neşrine kadar teraküm eden eski muamele 
vergilerinin affmı isteyen müstedinin arzuhali
ne Maliye vekâletinden verilen cevapta : Buna 
kanunen imkân olmadığı ve her ay kırk lira ver
mek suretile müstediye sühulet gösterildiği bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü :
Bir kanunun yalnış tatbikından şikâyet etme

yen ve müterakim borçlarının affini isteyen müs
tedinin dileği üzerine Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

! f I

2960 2 - V - 1941
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2153
2261

Hüseyin Hüsnü öze
li.
Kirmasti mahallesi 
Fatih caddesi No. 9 
Fatih - İstanbul.

Memuriyete tayini 
H.

Yaktile kantar idaresinin teşkilâtında açıkta 
bırakıldığından ve bir memuriyete tayini hakkın- 
daki istidalarına mütemadiyen münhal olmadığı 
cevabı verildiğinden şikâyet eden müstedinin ar
zuhaline Maliye vekâletinden verilen cevapta :

Evvelki istidalarına hangi dairelerce cevap ve
rildiğinin kendisinden tahkikına lüzum görülmüş 
ve fakat gösterdiği adreste bulunmadığından bir 
muamele yapılmamış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2961 2 - Y -1941

4674
5003

Ali Kabataş.
Muratlı nahiyesinin 
Aşağısevindikli kö
yünden 100 hane na
mına.
Muratlı - Çorlu.

Ektikleri araziden 
Vilâyetçe ecrimisil 
istenildiği hakkında.

ötedenberi sürüp ektikleri arazi için vilâyet
çe kendilerinden ecrimisil istendiğinden ve hal
buki namlarına tapuda kayıtlı olan bu yerlere 
Hükümetin bir veçhile alâkası olmadığından şi
kâyet eden müstedinin arzuhaline Sıhhat ve İçti
maî Muavenet vekâletinden verilen cevapta : 

Mütegayyip şahıslardan Hâzineye intikal e- 
den ve göçmenlere tevzi olunan arazide müste
dinin ve rüfekasının bir gûna alâkasının bulun
madığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Arazinin mülkiyetine teallûk eden ihtilâfat- 

tan bâhis dilekçe üzerine Encümence bir muame
le ifasına imkân olmadığına ve alâkadarların 
mahkemeye müracaatta muhtar bulunduklarına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2962 2 - V -1941

2815
2955

Hüseyin Yıldırım. 
Manastır mahallesi 
Doğu göçmenlerin
den.
Karacabey.

Arazilerinin tecavü
ze uğradığımdan ve 
mülklerinden istifa
de «demediklerinden 
şikâyet.

Şarktan garba nakledilmişlersede bıraktıkları 
bekçiye rağmen arazilerinin daima tecavüze uğ
radığını ve mülklerinden istifade edemediklerin
den bahsile buraya aile halkından birisinin gi
dip tasarrufatta bulunmasına müsaade edilmesi
ni isteyen müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâ
letinden verilen cevapta :

2510 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibin
ce naklolunan eşhasa ait malların bir sene zar
fında tesviye ettirilmesi icap etmekte olduğun-
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

■

dan ve işlerinin görülmesi için mallarının bulun
duğu yerde bir vekil tayin etmeleri icap eyledi
ğinden aile halkından bir şahsa izin verilmesinin 
kanun hükümlerine tevafuk ettirilemediği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2963 2 - V -1941

1829
1918

Muratoğlu Ömer Ba- 
to ve Ar.
Şefkatiye köyünden. 
İzmit.

Borçlanma suretile 
aldıkları arazinin 
namlarına tescili H.

Borçlanma suretile almış oldukları arazinin 
namlarına tescilini ve haklarında Tahsili Emval 
kanununun hükümleri tatbik edilmiyerek bakiye 
borçlarının affedilmesini isteyen müstedilerin 
arzuhaline karşı Maliye vekâletinden verilen ce
vapta :

Mevzubahs arazinin 1927 senesinde kanununa 
göre idare heyetince takdir edilen bedelle ve 
müteselsil kefalet vermek suretile ve bedelleri 
yirmi senede ödenmek ürere müstedilere verildiği 
ve noterden borç senedi alındığı ve o zaman- 
danberi tahsilâta devam edildiği anlaşılmış ve di
leklerinin kabulüne imkân bulunmadığı bildiril
miştir.

İş düşünüldü :
Mukaveleye bağlı mesail hakkında Encü

mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2964 2 - V -1941

2180
2289

•H. Hüseyin Kor. 
Kavaklı mahallesin
de Etibank linyitler 
işletmesi şirketi De- 
ğirmisaz santral me
muru sabıkı. 
Tavşanlı.

Vazifesinden çıka
rıldığından şikâyet.

Emniyet kadrosuna ithal edilmiş ve stajiyer 
iken vazifeden çıkarıldığından şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden ve
rilen cevapta : 1934 de askerî elbiseyi lâbis ve 
sarhoş olarak bacanağı tüfekçi Ahmedi yara
ladığından 14 ay hapse mahkûm edilmiş ve 
fakat sakladığı bu vaziyeti polis mesleğine 
girdikten sonra anlaşılmış ve bu sebeple Po
lis divanınca meslekten çıkarılmış olduğu bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü :
Cereyan eden hal sebebile meslekten çıkarıl

masına kanaat edemediği surette idarî dava yolu-
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na baş vurması icabeden müstedinin arzuhali 
üzerine Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2965 2 - V -1941

2601
2738

Şefik Timuçin. 
Yenihalde Urfa bak
kaliyesi sahibi. 
Osman Yenice ya
nında.
Ankara.

Polis meslekinden 
haksız yere ihracına 
dair verilen kararın 
kaldırılması.

Polis meslekinden haksız yere ihracına dair 
verilen kararın tetkiki ile refini isteyen müs
tedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden verilen 
cevapta :

Bu bapta Devlet Şûrasına açılan davanın red- 
dolunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfikan 

Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2966 2 - V -1941

2595
2727

Ömer Emir Ali ve 
Ar.
Sungurlunun Turan 
mahallesinde Emira- 
lioğullarından Ha- 
sanoğlu.
Çorum.

Kardeşinin katli H. Müstediler arzuhallerinde: Bir katil hâdise
sine şahit olan kardeşinin cürümlerini örtmek 
için katiller tarafından öldürüldüğünü ve halen 
serbest dolaşan katillerden korkarak Çoruma kaç
tıklarım ve hayatlarının emniyet altına alınma
sını istemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabında :
Bidayette delillerin kifayetsizliği yüzünden 

tevkif edilmeyen katillerin bu defa tevkif olun
dukları bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Adliyece cürme el konulduğundan yapı

lacak muamele kalmamış olduğuna karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2967 2 - V -1941

271
284

Ahmet Dicman. 
Muratpaşa Tamburi 
Cemil sokak No. 41 
Aksaray - İstanbul.

Memuriyetine iade 
edilmesi.

Kadıköy belediye şubesi veznedarı iken azle
dilip bilâhare beraet ettiği halde memuriye
tine iade edilmediğinden şikâyet eden müstedi
nin arzuhaline Dahiliye vekâletinin verdiği ce
vapta: vazifei memuriyetini ifada aciz göster
mesi üzerine ve açığı zuhur ettiğinden azledilip 
sonra mahkemece 10 lira cezayi naktiye mah
kûm edildiği; yaşlı olduğu için tahsilât işlerine 
alınamıyacağı, fakat münhal vukuunda haline
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uygun bir vazifeye tayin olunacağı İstanbul vi
lâyetinden bildirilmiştir.

Iş düşünüldü: Münhal vukuunda vazifeye 
alınacağı düşünülen müstedinin alâkadar daire
de işini takipte muhtar olmak üzere Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2968 2 - V -1941

2483
1ı m

Hasanoğlu Osman 
Kılıç.
Yozgad ceza evinde 
Orta kışla köyünden. 
Yozgad.

Af kanunundan isti
fade ettirilmediğin- 
den şikâyet.

2330 sayılı af kanunundan istifade ettirilme- 
diğinden şikâyet eden müstedinin arzuhaline 
Adliye vekâletinden verilen cevapta îlk  evvelâ 
adam öldürmekten ve bilâhara gasp ve yağma 
suçundan mahkûm edilen ve bu sebeple müker- 
rirlikten cezası arttırılan müstedinin af dileği
nin yerinde olmadığı bildirilmektedir

Iş düşünüldü: Bahsedilen kanunun müstedi 
hakkında tatbik edilemiyeceği yolunda mahke
mece verilen karar üzerine Encümence muamele 
ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2969 2 - V - 1941

2388
2508

Şehit Ahmet kızı Sa
niye.
İstanbul unkapanm- 
da Salihpaşa cadde
sinde No. 17

Tekaüt maaşı ve tütün 
ikramiyesi H.

Babasından dolayı istihkakı olan tekaüt maa
şının biriken mikdarını ve tütün ikramiyesini 
isteyen müstedinin arzuhaline Millî Müdafaa 
vekâletinden verilen cevapta: Bir kaç defa evle
nen ve dul kalan müstedinin muameleli evrakı
na nazaran 683 kuruşa baliğ olan istihkakının 
Divanca tescil edilmiş olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Daha fazla istihkakı olduğunda musir bulun

duğu surette alâkadar kazaî mercilere müracaat 
edebileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2970 2 - Y -1941

2369
2483

tsmailoğlu Çelebi 
Benli.
Babaeskinin Ağaye- 
ri köyünde.

1

Haksız yere Baba- 
eskiye sürüldüğün
den şikâyet.

Eşkıyalara yataklık ettiği için haksız yere 
ailesile birlikte Babaeskiye sürüldüğünden şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline karşı : Dahiliye 
vekâletinden gelen cevapta : Eşkıyalara yataklık 
ettiğinden Vekiller Heyeti kararile nakledilmiş 
olduğu bildirilmektedir.
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

îş  düşünüldü :
Hükümete kanunla verilen salâhiyete istina

den şarktan nakledilen müstedinin dileği üzerine 
Encümence bir muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2971 2 - Y -1941

1665
1744

Halil îkizoğlu. Mus
tafa Ediz.
Küçük Yozgad na
hiyesine bağlı yeni 
Şıh köyü.
Ankara.

Taş ocağı ruhsatna
mesi H.

Taşocağı ruhsatı için vaki müracaatları zen
gin iki şahsın yüzünden bir neticeye iktiran et
mediğinden şikâyet eden müstedinin arzuhaline 
karşı îktısat vekâletinden verilen cevapta :

Müstedinin bu hususta Devlet Şûrasına aç
tığı davanın reddedilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfi

kan Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2972 2 - Y - 1941

104
110

tsmail Cevher. 
Bursa ceza evinde.

Hakkındaki ilâm 
hükmünün bozulma
sı H.

Müstedi arzuhalinde adam öldürmek suçun
dan dolayı mahkûm edilmiş ve hakkındaki ilâm 
hükmü katiyet kesbetmiş ise de adilâne olmayan 
hükmün tetkikile bozulmasını istemektedir.

Adliye vekilinin cevabında: Mucip sebeplere 
müstenit olarak verilen ve Temyiz mahkemesince 
tasdik kılman hükümde isabetsizlik görüleme
diği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Yüksek meclisin 311 sayılı 
kararma binaen mahkemece verilip katiyet kes- 
beden hükmün Encümence tadil veya refi müm
kün olmadığından dileğinin reddine karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi 

2973 2 - Y - 1941

2086
2Î9Ğ

Dursun Şahin ve Ar. 
Refahiye ceza evin
de.

Aften istifadeleri H. Erzincan yer sarsıntısında fedakârlıkları ol
duğu halde aften istifade ettirilmediklerinden 
şikâyet etmekte olan müstedilerin arzuhaline 
Adliye vekâletinden verilen cevapta: 3804 sa
yılı kanundan istifade için tanzim edilen af lis
tesine ithal edilmenmiş olan müstedilerin hakkın-
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da yolsuz bir muamele yapılmadığı bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2974 2 - V -1941

2189
2298

Riza Alkoç. 
Ismetpaşa mahallesi 
göçmen.
Sungurlu.

Bir muallim veya 
muallim muavinliği
ne tayini H.

Bulgaristanda Pedagoji okulu mezunu oldu
ğundan bir muallim veya muallim muavinliğine 
tayin kılınması lüzumundan bahseden müste
dinin arzuhaline Maarif vekâletinden verilen ce
vapta: Orta okulu derecesinde tahsil gördüğü 
anlaşılan müstedinin 1702 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince açık öğret
menliklerden birisine yar öğretmen olarak ta
yininin Çorum vilâyetine emredildiği bildiril
mektedir. 1 

İş düşünüldü: Dilek vekâletçe nazara alın
mış olmakla Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2975 2 - V - 1941

2074
2178

Celâl Aytar.
Kozluk mahallesinde 
Gülüstan caddesinde. 
11 numarada.
İzmit.

Hukukî vaziyetinin 
tayini H.

Umumî Harpte ihtiyat zabiti bilâhara mah
keme zabıt kâtibi ve polislik yaptığından ve İz
mit İstiklâl mahkemesince 10 seneye mahkûm 
edildiğinden ve fakat amme hizmetinden mahrum 
kılınmadığmdan bahsile hukukî vaziyetinin 
tayinini istemekte olan müstedinin arzuhali 
üzerne icabı düşünüldü : Hakkmda kanuna 
muhalif bir muamelenin tatbik edilmesi ve hak
kının ihmal olunması sebeplerile kanunî mer
cilere ve ayni zamanda Meclise müracaat hak
ları olan vatandaşların hukukî vaziyetlerini ta
yin talebi ile sebkedecek dilekleri üzerine En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2976 2 - V -1941

2083
2187

Basım İstihlâk koo
peratif şirketi. 
Ankara caddesi. 
İstanbul.

Gazetecilik kâğıtları 
H.

Gazete ve mecmualar için ithaline müsaade 
edilen kâğıt mikdarının arttırılması ve kontrol 
altında şirketin ihtiyacının teminini istemekte 
olan müstedinin arzuhaline Gümrük ve İnhi-
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2054
2155

şarlar vekâletinden verilen sevapta : Müstedinin 
ayni mahiyetteki dileğine cevap verildiği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü :
Bir ihtiyacın teminini talep ve temenniden 

ibaret olan dilek hakkmda Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2977 2 - V -1941

Alaeddin öge.
öğretmen.
Gölköy.

Avans verilmesi H. Müstedi arzuhalinde : Zelzeleden zarar gör
düğü için 3773 numaralı kanunun birinci mad
desi mucibince kendisine de diğer memur
lar gibi avans verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta :
Ordu Valiliğinin cevabına atfen müstediye 

temmuz ayında iki maaş nisbetinde avans ve
rildiği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Dilek yerine getirilmiş olmakla tayini mua

meleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2978 2 - V - 1941

2021
2121

Aksoy.
Halktan.
Urda.

Suriyedeki arazileri 
başına gitmekten 
menedildiklerine da
ir.

Suriyedeki arazilerinin başına gitmeden 
menedildiklerinden şikâyet eden müstedinin ar
zuhaline Hariciye vekâletinden verilen cevapta : 

İcabında temdit edilmek üzere müstedinin 
arazisi başına gitmesine ve bir ay ikamete mü
saade edilmiş ve keyfiyetin kendisine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2979 2 - V -1941

1988
2086

2623
2756

Ilasan Akçadağlı. 
Pomak Bekir-ağlu. 
Rami nahiyesi yeni 
mahalle taşlı tarlada 
No. 9 evde.
Eyüp - İstanbul.

Beraberinde getirdi
ği eşyalar için kanu
nun muafiyetinden 
istifade ettirilmesi.

Bulgaristanda doğmuş ve Umumî harpte Ga- 
liçyada on beşinci Türk kolordusunda hizmet 
görüp yaralanmış ve îstanbula gönderilerek Türk 
tabiiyetine girmiş ve ailesi efradı da Türk tabii
yetini iktisap etmiş ve fakat eşyasını Bulgaris- 
tandan Türkiyeye naklederken tabiiyette bulun
maları sebebile muhacirlere verilen haktan is-
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1773
1861

Mahir Gündoğar. 
Kemalpaşa mahallesi 
hamam sokak No. 23 
İzmit.

Tekaüde sevkedil- 
tnesi.

1870
T968*

Halil Altıncı.
Kırmıt nahiyesine 
bağlı Tumlu köyün

den.
Ceyhan.

İşten çıkarıldığın
dan şikâyet.

Encümen kararı ve ne s e b e b d e n  v e r i ld iğ i

tifade ettirilmemiş ve bu hususta S. ve İçtimaî 
muavenet vekâletinin emrini mahallî memurla
rın yerine getirmemiş olduğundan şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline vekâletten alınan cevap
ta : Vilâyetin işanna göre Türk tabiiyetinde 
olup muhacirlikle alâkası olmayan müstedinin 
beraberinde getirdiği eşyalar için muhacir gibi 
kanunî muafiyetten istifadesine kanunen imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

İ Ş  düşünüldü :
Kanunda muhacirlere gösterilen haktan ken

disinin istifade edebileceğine kani ise idarî dava 
açabilecek olan müstedinin dileği üzerine Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2980 2 - V -1941

Altmış beş yaşını ikmal ettiğini ileri sürerek 
tekaüde çıkarılmasını isteyen müstedinin arzu
haline Maarif vekâletinden verilen cevapta :

On üç seneden ibaret hizmet müddeti olan 
müstedinin altmış beş yaşını 13 temmuz 1941 de 
ikmal edeceğinden hakkında o tarihte 1683 
sayılı kanunun 26 nci maddesine göre muame
le yapılacağı bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Cereyanı hale göre Encümence yapılacak mu

amele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2981 2 - V -1941

Muhtar seçildiği köyünde müftünün iltimasile 
kaymakam tarafından işten çıkarıldığını şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletin
den verilen cevapta :

Yapılan ihtara rağmen köy işlerini yapmadı
ğından Köy kanununun 41 nci maddesine tev
fikan işinden çıkarıldığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kanaat edilemediği 

surette idarî dava açılması icabedeceğinden |Bn-
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cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2982 2 - Y -1941

2024
2124

Nazım Bozkurt. 
Mustafa Fakih ma
hallesinde Savran so
kak No. 5 
Balıkesir.

Memuriyete
tayini.

tekrar Haksız isnat yüzünden sevkolunduğu mah
kemede hakkında beraet kararı verilmiş ise de 
Balıkesir inzibat komisyonunca verilip Dahiliye 
vekâleti inzibat komisyonunca tasdik edilen in
zibatî cezanın kaldırılması hakkındaki idarî da
vasının Devlet Şûrasmca refi üzerine ortaya 
çıkan garip vaziyetin yeni bir kanun ısdarı su
retile izalesi ve memuriyete tayinini istemekte 
olan müstedinin arzuhali üzerine iş düşünüldü:

Amme hukuku bakımından beraet eden müs» • 
tedinin tekrar vazifeye alınmasının icaplı görül
memesi sebebile idarî davasının Devlet Şûrasın - 
ca reddine karar verilmesi mevzuata muhalif 
bir mesele olmadığından yeni bir kanun çıkarıl
ması yolundaki dileği hakkında tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2983 2 - Y -1941

1587
İ661

Mustafa İrdem. 
Maliye buğday ko
ruma memuru. 
Turgutlu.

Emniyet meslekine 
tekrar intisap etti
rilmesi.

Vaktile polis memuru iken istifa eden ve bil
âhare yine emniyet meslekine intisabı arzulan
mış ise de buna mâni olunduğundan şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletin
den verilen cevapta :

Uzun zaman vali maiyetinde polislik yapan 
ve meslekî vukuf ve disiplini kaybeden müste
dinin tekrar işe alınmasında fayda görülmediği 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Tatbik edilen muameleye ka
naat edilmediği surette idarî dava ile de hakkı
nı takip edebileceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2984 2 - V - 1941
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1966
2064

Salih Kara. 
Cezaevinde mahkûm. 
Kadınhanm Atlandı 
köyünden. 
Mustafaoğlu.
Konya.

Temyizde olan evra
kının tetkiki.

On altı yaşında bir çocuğun şehadetile idamı
na karar verildiğinden ve kendi şahitlerinin 
dinlenilmediğinden bahsile Temyizde olan evra
kının bir an evvel okutularak elim vaziyetine 
nihayet verilmesini isteyen müstedinin arzuhali 
üzerine Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2985 2 - V - 1941

1962
'2060

Tahsin.
Sredna Cora sokak 
No. 40
Sofya - Bulgaristan.

Hudut harici edildi
ğinden şikâyet.

Bulgaristandan anavatana gelmiş ve Bursada 
yerleşip vazife almış ve bazı sebepler yüzünden 
mahkemeye verilmiş ve neticede beraet eylemiş 
ise de hudut harici edildiğinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden ve
rilen cevapta :

Komonistlik tahrikâtından dolayı mahkemeye 
verilen ve fakat beraet eden müstedinin Garl.? 
Trakya halkından olması sebebile tabiiyete alın
ması İcra Vekilleri Heyeti kararma uygun gö
rülmemiş ve durumu 2510 sayılı kanunun dör
düncü maddesinde sayılı ahvalden madut bu
lunduğu cihetle hudut harici edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2986 2 - V - 1941

2501
2624

Kadri Kırılmaz. 
Malta Sarıgüzel cad
desi No. 72 
Fatih - İstanbul.

Malûlen tekaüt edil
mesi.

Başvekâlet arşiv dairesinde otuz iki senelik 
bir memur olup vazifesini yapmakta iken toz 
toprak ve soğuk neticesi gribe yakalanarak ne
ticede vereme mübtelâ olduğunu, bu vaziyetten 
sonra bir kaç defa tebdilihava verilip nihayet 
tekaüde sevkedildiği vazife başında malûl oldu
ğu için bir derece ile malûliyet zammı verilme
sini istemektedir.

Başvekâletin cevabında :
Adı geçen tederrünü rie hastalığından dolayı 

Haseki hastanesi heyeti sıhhiye raporile altı 
ay mezuniyet almış ve bunu müteakip bir kaç 
defa daha tebdilihava almakla kanunî haddi 
nlfttı iki sene mezuniyetini doldurmuş ve hatta
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son defa yine altı ay mezuniyetine lüzum görül
müş ve hastane raporunda vazifesinden mü
tevellit tederrünü rie hastalığına mübtelâ ol
duğuna dair bir kayit bulunmamış olduğundan 
malûliyet zammı ve tekrar mezuniyet verilme
sine kanunî imkân görülemediğinden tekaüt 
muamelesine tâbi tutulduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Binnetice İdarî bir dava mevzuu olan dilek 

hakkında Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2987 2 - V -19941

1976
2074

Haşan özer.
Bahriye caddesi kül
han sokak No. 1 ev
de.
Kasımpaşa - İstan
bul.

İkinci sınıf kaptan
lık imtihanına alın
ması.

Müstedi arzuhalinde : Yirmi senedenberi de
nizcilikle iştigal edip sanatında kazandığı tec
rübe ve mümasere sayesinde askerlikte de serdü
men başçavuşluğu vazifesini muvaffakiyetle icra 
etmiş olduğunu, terhisini müteakip imtihana gi
rip 1938 de liman kaptanlığı şehadetnamesini al
dığını, daha ilerlemek için ikinci sınıf kaptan
lık imtihanına girmeğe müsaade istediğini fa
kat vekâletçe şifahen kendisine dileğinin kabu
lüne imkân olmadığı bildirildiğini, her ne kadar 
1927 senesinde çıkan bir talimatnamede pratik 
denizcilerin mezkûr senenin temmuzuna kadar 
imtihan müracaatları kabul edilip bundan son
ra kabul edilmiyeceği bildirilmiş ise de kendisi 
bu müddet içinde askerlikle meşgul olduğundan 
müracaat edemediğini fakat 1927 senesi teşrin 
ayı içinde askerlikten terhisini müteakip mü
racaat ettiğini ve imtihana girerek liman kap
tanlığı şehadetnamesi almış bulunduğunu fa
kat müracaat vaktinin kabul edilmiyerek terfi 
ve tefeyyüzden mahrum bırakıldığını halbuki 
kendi seviyesinde Nuri ismindeki bir şahsın 1933 
senesinde almış olduğu Bulgar vesikasile ikinci 
sınıf ikinci kaptanlık imtihanına girmesine müsaa
de edildiğini, Münakalât vekâletinde mevcut dos
yasının getirtilerek kendisine de bu hakkm ve
rilmesini istemektedir.

Münakalât vekâletinin cevabı : Talimatname 
muöibince liman kaptanlığı veya dördüncü sı
nıf makinistlikten gayri kaptan veya makinist 
imtihanlarına girecek olanların ya deniz ticareti
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mekteplerinden veya Deniz Harp Okulundan me
zun olmaları lâzım olduğunu, ancak mezkûr ta
rihten evvel mesleke girmiş olanların bittabi 
müktesep hakları mahfuz olduğu, adı geçen ise 
liman kaptanı olarak mesleke mezkûr tarihten 
sonra girdiği için mafevk rütbe imtihanlarına 
kabulüne mevzuat müsait bulunmadığı, askerî 
mazeretle imtihana giremediğini mevzubahs et
mekte ise de bu gibi dilek sahiplerine deniz or
dusunun her zaman izin vermekte bulunduğunu 
emsal olarak gösterdiği Nuri ise 1927 senesinden 
daha evvel kaptanlık ettiği bonservislerinden 
anlaşılmış ve Bulgaristanda 1931 tarihli bir ka
nunla imtihana tâbi tutulmuş olan bu zatın is
tida sahibine bir emsal teşkil edemiyeceği bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü :
Bir idarî dava mevzuundan ibaret kalan di

lek hakkında Encümence bir muamele ifasma 
imkân olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2988 2 - V -1941

4125
4349

Abdullah Aşki Yıl- 
mazer.
Kuvarshan Bakır 
maden köyü ilk oku
lu öğretmen vekili. 
Artvin.

Yolsuz olarak evinin 
yıktırıldığından şikâ
yet.

i

Mudanyadaki evinin belediyece istimlâki için 
yapılan tebligata itiraz etmiş ve istimlâk mua
melesi katiyet kesbetmemiş olduğu halde evin 
maili inhidam olduğu ileri sürülerek 24 saatte 
yıkıldığından ve enkazının ortada olmadığından 
ve tuğlalarının satıldığından bahsile şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden ve
rilen cevapta :

Komisyonlarda ittihaz olunan kararlara razı 
olmayan müstedinin müracaatta bulunduğu mah
kemede davasının sona ermediği ve fakat maili 
inhidam olan binanın 24 saatte kanun dairesinde 
yıktınldığı bildirilmektedir.

Tekrar vaki suale vekâletten alman cevapta : 
Evin maili inhidam olduğuna dair Belediye En
cümeni kararı ve tesbiti delâile ait mahkeme ka
rarının da gönderildiği bildirilmiştir.

îş  düşünüldü :
Kanuna tevfikan yapılan muamelede kendi

sini mutazarrır addeden müstedinin zararmı te
lâfi için mahkemeye müracaat edebileceğinden



— 40 —
A

rz
uh

al
 I

I 
N

o.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Encümence yapüacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2989 2 - V -1941

2600
2732

î. Hakkı Erdemli. 
Emniyet kadrosu 
1/370 yaka ve sicil 
sayılı Başkomiseri. 
Kırşehir.

• ’ ■

Açık maaşlarının ve
rilmesi hakkında.

îzmir Emniyet kadrosunda iken haksız bir 
muamele ile azledildiğinden ve binnetice mah
kemece beraat etmiş ise de açık kaldığı müddete 
ait maaşlarının verilmediğinden şikâyet eden 
müstedinin istidası ve Dahiliye vekâletinin ceva
bı ve istidaya ilişik ilâmlar okunup iş düşünüldü: 

2049 sayılı Emniyet teşkilâtı kanununun 
neşri tarihine kadar hükmü meri olan mülga 
polis nizamnamesinin 75 nci maddesi mucibince 
Emniyet Umum müdürlüğü Heyeti intihabiye- 
since verilen karar üzerine müstedinin kaydı
nın terkin edildiği ve maaş kanununun 17 nci 
maddesile mülga tekaüt kanununun 6 nci mad
desinde bahsedilen vaziyetin tetabuk etmemesi 
yüzünden müstedinin maaşının verilemediği 
ve bu maaşların verilmesi için açılan dava so
nunda her ne kadar müstedi lehinde karar veril
miş ise de Temyiz mahkemesince bozulan ilâm 
üzerine yeniden yapılan duruşmada mahallî 
mahkemesince salâhiyetsizlik noktasından da
vanın reddedildiği anlaşılmakta ve filhakika hâ
disenin idarî kaza merciince halli icabeylemekte 
olmasına mebni Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2990 2 - V - 1941

2084
2188

Düriye Kaynak. 
Şabaııözü nahiyesi
nin Gündoğmuş kö
yünden şehit karısı. 
Çankırı.

Eşinin şehadet tari
hinden maaş tahsis 
tarihine kadar olan 
hakkının da verilme
si.

Müstedi arzuhalinde :
3107 sayılı kanun mucibince maaşları müra

caat tarihinden itibaren bağlanmış ise de koca
sının şehadetine muttali olamaması suni taksirin
den dolayı olmadığından ve kendisine bir guna 
ihbaratta bulunduğundan bahsile şehadet tari
hinden maaş tahsis edildiği tarihe kadar olan 
haklarmm da verilmesine karar itasını istemek
tedir.

M. M. Vekâletinin cevabmda :
Dileğin isafına kanunen imkân olmadığı bil

dirilmektedir. i
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2067
2169

Kirkor Horhor. 
Selma Ali mahallesi 
Selâmsız caddesi No. 
311
Üsküdar - İstanbul.

İş düşünüldü :
Dilek bir dava mevzuu olmak itibarile Encü

mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2991 2 - V -1941

Hakkında verilen 
kararın tashihi.

2212
2321

A. Riza Aşık. 
İtfaiye meydanında 
Emniyet, ham civa
rında bakkal Bahad- 
din vasıtasile. 
Ankara.

Tazminat verilmesi.

1313 de Tıbbiye mezunu olduğundan garazla 
Bakırköy hastanesinden matuhiyetine dair ra
por verilerek sanat icrasından menedilmiş ise de 
masrafı tarafına ait olmak üzere Ankarada tek
rar muayenesini ve hakkında verilen kararın 
tashihini isteyen müstedinin arzuhaline Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet vekâletinden verilen cevap
ta : Emrazı akliye ve asabiye hastanesinden 
verilen rapor üzerine etibba odaları Yüksek Hay
siyet Divanınca 1219 sayılı kanunun 28 nci mad
desi mucibince icrayı sanattan menedilen müs
tedinin Devlet Şûrasına açtığı İdarî davanın da 
reddedildiği ve hakkında kanuna muhalif bir mu
amelenin tatbik edilmediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfikan 

Devlet Şûrasından verilen kararın tadili ve refi 
mümkün olmadığından dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2992 2 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : Yüksek Meclise evvel
ce vaki müracatı üzerine hakkında 30 - VI -1939 
tarihinde 469 sayılı karar verilmiş ve 622 sayı
lı kanunun 2032 sayılı kanunla lağvedilmesi se
bebile tazminat hakkından mahrum kalmış bu
lunduğu tasrih kılınmakta ise de bahsedilen 
kanunun neşrinin mukaddem müracaatta bu
lunduğundan hakkının verilmesini istemektedir.

tş düşünüldü :
Yapılan tetkikatta müstedinin tazminat ta

lebi hakkmdaki dileği üzerine bahsedilen tarih
te Encümenimizce karar verilmiş olduğu an
laşılmakla tekrar yapılacak muamele olmadığın-
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■
dan dileğinin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarini

2993 2 - V -1941

2547
¥647"

Tahir Yetginler. 
Leblebici mahalle
sinde Argın sokak 
No. 10 
Ankara.

Sebepsiz işten çıka
rıldığından vazifesi
ne tayini hakkında.

.

Devlet Demiryollarmdaki vazifesinden sebep
siz çıkarıldığından ve işe alınmadığından şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline karşı Münaka
lât vekâletinden gelen cevapta :

Görülen lüzum üzerine 1933 senesinde îcra 
Veklleri Heyeti kararie Kırşehir vilâyetinde mec
burî iskâna tâbi tutulan ve hüviyetini sakla
yarak oradan ayrılan ve yeniden Devlet Demir
yollarına intisap eden müstedinin vaziyeti tes
bit edilerek kaydının terkin edilmiş olduğu bil
dirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Şikâyet edilen muamele üzerine İdarî kaza yo

luna müracaat edilmesi icabederken Yüksek Mec
lise müracaatta bulunulduğu anlaşıldığından 
Encümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2994 2 - V -1941

2068
2170

Şükrü Gültekin. 
Pharmacien B. 0 . 66 
Mansourah.
E-gypte.
Mısır.

Oğlunun Üniversite 
tabiiye kısmına de
vamına müsaade 
edilmesi hakkında.

Müstedi arzuhalinde. : Oğlunun üniversite 
tabiiye kısmına devamına müsaade edilmesini iste
miş ve fakat Türk liselerinde okumadan bu dileğe 
muvafakat edilemiyeceği Maarif vekâletinden ken
disine bildirilmiş ise de oğlunun olgunluk imti
hanını vermek üzere lise mezunu olduğundan ve 
diplomasımda sefaret vasıtasile gönderdiğinden 
bahsile mağdur kılmmamasını istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Mısırda Man- 
sure medresesinden mezun olan Salâhattin Gül- 
tekinin matamatik branjları hariç olmak üzere 
fen sahasınde yüksek tahsile intisap hakkmı ka
zanmış bulunduğunun Hariciye vekâletile müs- 
tediye tebliğ edildiği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

2995 2 - V -1941
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2171
2280

Ahmet Karpuz. 
Emirdağmın Kara- 
yatak köyünden. 
Afyon.

îskân suretile veri
len tarla hakkında.

2013 Ali öztürk.
2113 ! Cezaevinde mahkûm. 

! Rize.

Dava dosyasının tet
kiki.

îskân suretile aldığı 80 dönümlük tarlayı na
mına tescil ettiremediğinden ve bu tarlanın baş
kasına teffiz kılındığından ve kendisine 40 dö
nümlük başka bir yer verildiğinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Sıhhat ve Îçtimaî Muave
net vekâletinden verilen cevapta :

Her ne kadar bidayette müstediye arazi veril
miş ise de 885 sayılı kanunda yazılı müddet i- 
çinde iskânını istememiş olduğundan iskân hak
kı sakıt olan ve yerli halk arasına giren mumai
leyhe topraksız ailelere arazi verilmesi sırasında 
40 dönümlük arazinin Mâliyece verildiği bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü :
Yapılan muamele kanaat bahş olmadığı su

rette bir idarî dava mahiyeti gösteren dilek 
üzerine Encümence bir muamele yapılmasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2996 2 - V -1941

Yalan yere şehadet eden şahitlerin ifadele
rde idamına karar verilmiş ise de yalancı şa
hitlerin mahkûmiyetleri hakkında sebkeden ve be
raat ile neticelenen dava dosyasının tetkikile 
adâletin tecellisini isteyen müstedinin arzuhaline 
karşı Adliye vekâletinin verdiği cevapta :

Tashihi sin ve cinnet ve yalan yere şehadet 
iddialarında bulunan müstedinin hakkındaki 
idam kararının Millet Meclisince derdesti ta
kip olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

2997 2 - V -1941

Balıkesir Ordu Samsun
Reis M. M. Kâtip Balıkesir Bolu Gazianteb

H. Şarlan F. Sözener L. Gören M. Şahin

Kocaeli Niğde Samsun
t. Tolon N. Erem N. Fırat

Siird Sinob Tokad
Ressam Ş. Dağ t. C. Aliş M. Develi
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Vedat Turgay.
85. P. A. Karargâ
hında.
Kırklareli.

A r z u h a l  h u l â s a s ı

Askerde bulunduğu 
müddete ait ücretle
rinin verilmediği EL

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

2515
263')

Nihat Dorken. 
Sarıyer orta çeşme 
No. 2 
İstanbul.

Tekaüt sandığındaki 
aidatının verilmesi 
hakkında.

.. Müstedi arzuhalinde : 18 senedir Maarif ve
kâleti matbaasında çalıştığından bu kere askere 
alınmakla ücretinin verilmesi için matbaa 
müdürüne vaki müracatmın reddedildiğinden 
bahsile şikâyet etmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında :
Müstedinin matbaada saatlik ücretle çalış

tığından ve askerde bulunduğu müddetçe üc
retinin verilmesine kanun ahkâmının müsait 
olmadığından ve bu hususta kanunî merciler
den kararların sadır olduğundan bahsedilmek
tedir.

îş düşünüldü :
Kanaat edilmediği surette müstedinin İdarî 

dava yoluna müracaat etmesi icabedeceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi. Karar No. Karar tarihi

2998 5 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : Devlet Havayolları 
umum müdürlüğünün îstanbuldaki acente me
murluğunu yaptığını mezkûr acenteliğin lağvı 
üzerine açıkta kaldığını 1938 yılında ihdas olu
nan Devlet Demiryolları umum müdürlüğü te
kaüt sandığına bağlanan Devlet Havayolları 
tekaüt sandığına her memur gibi kendisinin de 
aidat verdiğini ve açıkta kalması üzerine tev
diatının iadesini istemesine mukabil aldığı ce
vapta :

2904 sayılı kanunun dördüncü maddesi mu
cibince üç senelik müseccel filî hizmeti doldur
madığı için sandıktan bir şey verilemiyeceğini 
bildirdiklerini bu suretle mağdur edildiği ka- 
yit ile .şikâyet etmektedir.

Münakalât vekâletinin cevabında :
Hizmeti üç seneden az olduğundan 2904 sa

yılı kanunun dördüncü maddesinin tatbikile 
mevduatının iade edilemediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü :
Îdarî bir dava mahiyetinde görülen dilek ü- 

zerine Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2999 5 - V -1941
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2343
2456

İbrahim Kasap. 
Cezaevinde mah
kûm.
Yozgad.

Yeni cezaevlerinden 
birine gönderilmesi.

1979 I 
2077

2770
2908

Sami Uluç.
J. A. K. Mülhakı ön  
yüzbaşı.
Bolu.

2036
2137

Ilaçik Güldağ. 
Cezaevinde mahkûm. 
Tatyosoğlu.
Üsküdar - İstanbul.

Af talebi hakkında.

Müstedi arzuhalinde : 13 seneye makhûm o- 
lup on bir buçuk senesini ikmal ettiğinden ve 
kendisinde aranan her türlü evsafın bulunması 
sebebile asri cezaevlerinden birine naklinden 
bahsetmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
İş esası üzerine müesses bulunan yeni ceza

evlerine gönderilebilecek mahkûmların çalış
maya mâni malûliyeti ve sıhhî mevani bulunma
yanlar arasından tefriki Cümhuriyet Müddei
umumiliklerine vaki işar cümlesinden bulunmak
ta ve müstedinin de ayağının sakatlığı sebebile 
tefriki mümkün olmadığı yapılan tetkikattan an
laşıldığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3000 5 - V -1941

Mafevk madalyası
nın şeklinin tesbit i 
ve sin haddinden 
kurtarılması H.

Umumî Harpte ve Millî Mücadelede mesbuk 
hizmetleri olduğundan ve arkadaşları birer dere
ce terfi edilirken kendisinin mafevk madalya 
ile taltif olunduğundan ve bu madalyanın şekli 
bugüne kadar tesbit kılınmadığından bahsile 
vaktile Büyük Millet Meclisince verilen bu ka
rar göz önüne alınarak sin haddi kanunundan 
kurtarılmasını isteyen müstedinin arzuhaline Mil
lî Müdafaa vekâletinden verilen cevapta :

Mafevk madalyanın şekli tesbit ve muamelesi 
tekarrür ve intaç edilince, karar dairesinde 
müstedinin madalya ile taltifi ve emsali arasın
da dileğinin yerine getirileceği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü •
Dileğin yerine getirilmesi lüzumu vekâletçe 

kabul edilmekte ve muamelenin ikmal ve inta
cına gidilmekte olduğundan Encümence yapda- 
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3001 5 - V -1941

Haksızlığa kurban olarak mahkûm edildiğin
den ve affini isteyen müstedinin arzuhali yapı
lan tetkikatta evvelce bu şekilde sebkeden müra
caatı üzerine 1823 sayı altında 9 - YII r 1940
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2539
2666

Cemil Biçer.
İsmet İnönü mahal
lesinde soğuk çeşme 
sokak No. 39 
Bitlis.

Bir vazifeye tayini 
hakkında.

2649 Muhsin Güloğlu. 
2784 | Kaymakam.

I Eceabat.

40 lira maaşın veril
mesi hakkında.

3766
'3973

Mahmure. 
Mecidiye köyü 
yükdere caddesi 
38/5
Ilurşit kızı.
Şişli - İstanbul.

bü-
No.

İnşa ettiği evin yık
tırılmasından şikâ
yet.

tarihinde karar verilmiş olduğu görülmekle bu 
dileğin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3002 5 - V -1941

Bir vazifeye tayinini isteyen müstedinin vi
lâyet Defterdarlığı varidat kâtipliğine tayin e- 
dilmiş olduğu Dahiliye vekâletinden bildirimek- 
tedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3003 5 - V -1941

Nahiye müdürlüğünden kaymakamlığa tayin 
kılındığından ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 
6 nci maddesine tevfikan istihkakı olan 40 lira 
maaşının verilmemesinden şikâyet eden müs
tedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden verilen 
cevapta : Ahiren Büyük Millet Meclisinin 9 - 
XII -1940 da kabul edilen 232 sayılı tefsir muci
bince müstedinin talep ettiği 40 lira maaşın ve
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü ;
Dilek yerine getirilmiş olmakla Encümence 

yapılacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3004 5 - V -1941

Belediyeye ait arsa üzerinde inşa ettiği evin 
yıktırılmasından şikâyet eden müstedinin arzu
haline Dahiliye vekâletinden verilen cevapta :

Müstedinin istihkak davasının ve arsanın 
takdiri kıymetle kendisine verilmesi hususuna 
müteallik dileğinin de kabul edilmediği bildiril
mektedir.

İş düşünüldü :
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma tevfikan 

dileğin reddine karar verildi.

Karar No* Karar tarihi

3005 5 - V - 1941
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1216 [ Mehmet Ali özokur. 
1276 Müftü.

Kandıra.

2120
'2227

A r z u h a l h u lâ 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 ld iğ i

Dersiamlık tahsisatı
nın verilmesi H.

2648 Yusuf Durutürk. 
2783] Hasanoğlu.

41 nci Top alayı ka
macı ustası.
Ankara.

Orduda tekrar 
zifi.

tav-

Mehmet Halit. Tanrı- 
kulu.
İstanbul Erkek lise
si Türkçe öğretmeni. 
Salıpazarı yokuşu 
No. 8
Fındıklı - İstanbul.

Dersiamlık tahsisatının aslı ve tahsisatı fev- 
kalâdesile birlikte verilmesi icabederken bu di
leğinin Maliye vekâletince kabul olunmadı
ğından şikâyet eden müstedinin arzuhaline Ma
liye vekâletinden verilen cevapta :

Dileğin icabının icrasının Diyanet işlerine 
tebliğ kılındığı bildirilmekte ve Diyanet işle
rinden verilen cevapta ise : Hâdisede müruru 
zaman meselesinin halli için Maliye vekâletile mu
haberede bulunulduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Diyanet işlerile Maliye vekâleti arasında 

muhaberatın neticesine göre müstedinin indeli- 
cap idarî dava yoluna müracaat hakkı olduğun
dan Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3006 5 - Y -1941

Müstedi arzuhalinde :
Tekrar orduda tavzifi için hakkında Mec- 

lisce bir karar verilmesini istemektedir.
M. M. Vekâletinden gelen cevapta :
Kendi arzusu ile ve bütün hukukundan fera

gat ederek istifa eden ve tekrar tavzif talebi 
Zatişleri son tetkik mercii Encümenince red

dedilen ve bu red kararma itiraz etmemiş olduğun
dan 2515 sayılı kanunun dördüncü maddesine 
göre Meclise ve 60 gün zarfında da askerî 
Temyize müracaat hakkı sakıt olan müstedinin 
dileği üzerine bir muamele yapılamıyacağı bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü :
3410 sayılı kanuna tevfikan Encümende 

tetkik edilemiyecek olan dilek hakkında tayini 
muameley mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3007 5 - V -1941

Hakkındaki ilâm 
hükmünün infaz edil
mediğinden şikâyet.

Meıtıed Halit Tanrıkulu tarafından verilip 
Yüksek Reislikten Encümenimize havale buyu
rulan arzuhalde : Hususî mekteplerde geçen 18 
senelik hizmetinin resmî mekteplerdeki iki 
senelik kıdemine ilâvesile 1702 sayılı kanunun 
birinci ve on beşinci maddelerine tevfikan ma
aşının yetmiş liraya iblâğı hakkında evvelce



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
J9İ Lrepfnpıırço

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

sebkeden dileğinin Maarif vekâletince redde
dilmesi üzerine müracaatta bulunduğu Dev
let Şûrasından lehine sadır olan ilâmla dile
ğinin kabulüne ve Maarif vekâletinin buna 
muhalif olan karar ve muamelesinin bozulması
na karar verildiği halde vekâletçe bu ilâm hük
münün tenfiz edilmemesinden şikâyet olunmak
tadır.

Bu arzuhal üzerine Maarif vekâletinden alınan 
cevapta : Devlet Şûrası kararma uyularak müs- 
tediriin hususî okullarda geçen hizmeti umumî 
hizmete katılmış ise de 1702 sayılı kanunun bi
rinci maddesi ve sonradan bu maddeyi değişti
ren 3656 sayılı Tekaüt kanununun 7 nci maddesi 
bir dereceden fazla terfi hakkı vermediğinden 
maşının 70 liraya çıkarılmasına imkân görüleme
miş ve bu hususta müstedinin Devlet Şûrasma 
açtığı tavzih davası da reddedilmiş ve bununla 
beraber 28 - IV -1937 den beri almakta olduğu
25 lira maaşının menşeine göre 30 - VIII -1939 
tarihinde 30 liraya iblâğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir. Görülen lüzum üzerine Encümene da
vet edilen Maarif vekâleti Zat işleri müdürü İh
san Erkanm beyanatına göre : Vekâletin tezke
resinde bahsedildiği kanunî sebeplere mebni 
müstedinin maaşının yetmiş liraya iblâğı müm
kün olamamış ise de 28 - IV -1937 de 25 lira ma
aşlı Orta tedrisat öğretmenliğine tayin edilen 
mumaileyhin üç sene sonra yani 1940 da terfii 
iktiza ederken 11 - IV -1939 tarihli Devlet Şû
rası ilâmı nazara almarak bir sene evvel yani 
31 ağustos 1939 da terfii yapılmış ve maaşı 30 
liraya çıkarılmış ve bu suretle ilâm hükmünün 
infazı mümkün olabilmiş ve bu 20 senelik kıdemin 
tekaütlüğe değil emsali muallimlere tercihan ter- 
fiine yarayan bir kıdem olduğu ilâve olunmuş
tur.

Bu işe ait Devlet Şûrasının 11 - IV -1939 
tarihli ilâmı ile tavzih talebinin reddine dair olan
26 - TTI -1940 tarihli ilâm okunduktan sonra işin 
icabı düşünüldü: '

Hususî mekteplerde geçen ve kanunen kabul 
edilen kıdemle müstedinin maaşının bir defaya 
mahsus olmak üzere 25 liradan 30 liraya çıka
rıldığına ve üç şene bekletilmeden ilâm hük-
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2507
2631

Yusuf lııan. 
Belediye reisi. 
Pütürge.

Odun ihtiyaçlarının 
temin edilmediği II.

münün tenfizen terfi muamelesinin bir sene 
evvel icra edilmiş bulunduğuna ve bahsedilen 
kanun hükümlerine göre başkaca muamele ifa
sına imkân olmadığına dair vekâletin tahrirî 
ve şifahî cevaplarile ilâm hükmünün tamamen 
ve kayıtsız ve şartsız infaz edilmediği netice
si tezahür etmiş bulunmaktadır.

iddiaya karşı vekâletin bu müdafaalarının 
tafsilen Devlet Şûrasma karşı dermeyan edil
miş olduğu bittetkik anlaşılmakta ve buna rağ
men müstedinin hususî mekteplerde geçen hiz
met müddetinin kıdemine zammı icabetmekle 
Maarif Vekâletinin buna muhalif olan ^ararı
nın bozulmasına Şûraca karar verilmiş ol
duğu görülmektedir. Kıdemin bir memura 
temin ettiği hakların kanuna muhalif ola
rak valnış ve noksan tanınması ve tat
bik edilmesi caiz olmadığı gibi bilfarz ba- 
zr kanun hükümlerine muhalif eörünse bile 
Devletin salahiyetli mahkemesinde iki taraf 
huzurunda tetkik edilen ve kat’î mahivette bir 
karara bağlanan hâdiselere ait ilâm m hükmünün 
noksan tatbikına ve infazmın tehirine de mesağ 
yoktur.

Binnetiee: Tamamen infazı zarurî görülen 
ilâmın hükmü dairesinde virmi senelik kıdemi 
kabul olunan müstediye bu kıdemin mukabili 
olan maaş istihkakının verilmesi için icabeden 
muamelenin ikmali lüzumunun Maarif vekâle
tine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3008 5 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde. :
Kazanın odun ihtiyacının temin edilmedi

ğinden bir çok zorluklara maruz bırakıldığın
dan bahsile şikâyet etmektedir.

Ziraat ivekâleti cevabında:
Bu kere yapılan tebliğat üzerine kaza odun 

ihtiyacının tamamen temin olunduğu ve izinle
rin verilmesi için mahalline memur gönderil
diği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
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Zorlukların bertaraf edildiğine göre yapıla
cak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2228
2337

Hayrullah Kesen. 
Tirilya nahiyesi En- 
verpaşa mahallesin
de.
Mudanya.

Maluliyet derecesile 
terfih zammı II.

2276
"2388

Mustafa Yılmaz. 
Ahmedoğlu. 
imam uşağı köyün
den.
Silifke.

Karısının rahatsızlı
ğı hakkında.

3009 5 - V -1941

Müstedi arzuhalinde: Umumî harpte malûl 
kaldığından muayenesi neticesinde beşinci de
receden malûliyeti tasdik edilerek 75 kuruş ma
aşla 200 liralık arazi verildiğinden ve ahiren 
Bursa Heyeti sıhhiyesince yapılan muayenesin
de malûliyetinin ikinci dereceye çıktığı anlaşıl
dığından son rapora nazaran tahakkuk eden 
malûliyetinin ilk maaş tahsisinde de ayni oldu
ğuna göre maaşına 150 kuruş zammolunması lü
zumundan bahsile terfih zammının mebdei 22 - 
10 - 1934 tarihinden itibar edilmesini bu suretle 
alacaklarının verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
1122 sayılı kanunun birinci maddesi muci

bince, müracaatı üzerine muayene ettirilen müs
tedinin zamanla ârızasının tezayüt ettiği görül
düğünden malüliyet derecesinin yükseldiğini 
bildirmektedir.

İş düşünüldü: Dileği yerine getirildiği anla
şılmakla Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3010 5 - V - 1941

Müstedi dilekçesinde : Karısının yedi yıldan- 
beri sara hastalığına mübtelâ bulunduğunu ve 
bunu bırakıp bir yere gidemediğini başkaca kim
sesi de bulunmadığını vakıa Kanunu medeninin 
133 ncü maddesi mucibince talâk mümkünse de 
zavallı kimsesiz hasta karısını boşamağa vicdanı 
razı olmadığını karısını boşamadan hastalığı 
doktor raporile tesbit edilerek ikinci bir defa 
evlenmesine müsaade olunmasını rica etmekte
dir.

Adliye vekâleti cevabında:
Kanunu medeninin birden ziyade evlenmeği 

meneden hükümleri muvacehesinde dilek hak- 
\ kında yapılacak bir muamele olmadığı bildiril-
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mektedir.
îş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3011 5 - V -1941

2176
2285

2970
3126

Tevfik Uluşan. 
Büyük Hüseyinbey 
mahallesinde 13 No. 
lı evde.
Sorgu hâkimliğinden 
mütekait.
Malatya.

Tekaüt muamelesi
nin yanlış yapıldığı 
hakkında.

Hakkında yapılan tekaütlük muamelesinin 
yanlışlığından bahsile malûlen tekaütlüğünün 
icrasını istemekte olan müstedinin arzuhaline 
Divanı muhasebat reisliğinden verilen cevapta: 

Müstedinin itirazı umumî heyetçe muvafık 
görülmiyerek reddedilmiş ve Divan kararını ha
vi üç aylık raporun Yüksek Meclisce tasdik 
olunduğu bildirilmiştir.

îş  düşünüldü: Kanunî mercilerde tetkik ve 
katiyet kesbeden muamele üzerine Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3012 5 - V -1941

2344
“2457

Mehmet Aydın. 
Mustafaoğlu. 
Bereket köyünde. 
Kurşunlu - İlgaz.

Tütün ikramiyesi H. Çanakkalede şehit olan babasının malûliyeti 
sebebile kendisine kaydı hayat şartile bağlanan 
tütün ikramiyesinin kesilmesinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Millî müdafaa vekâletin
den verilen cevapta: Bu ve emsaline kaydı ha
yat şartile tütün ikramiyesinin verileceği bil
dirilmektedir.

Dileğin yerine getirilmiş olmakla Encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3013 5 - V - 1941

2332
2445

Salih Demireğen. 
Emekli komiser. 
Lüleburgaz.

Tekaütlük hakkın
dan istifade ettiril
mesi.

■

Müstedi arzuhalinde : Urfada polis komiseri 
iken tahdidi sinne tâbi tutulduğundan ve müd
deti hizmeti 20 sene iki ay bulunduğu halde 19 
sene 10 ay 23 gün itibar edilerek tekaütlük hak
kından ve diğer hukukundan istifade ettirilmi- 
yorek mağdur bırakıldığından şikâyet etmekte
dir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : 2388 sayılı 
Tahdidi sin kanununun meriyet tarihi olan 13 - 
III - 1934 te mumaileyhin 19 sene 10 ay 23 gün
den ibaret filî hizmetine mebni kendisine (teka
üt maaşı bağlanmıyarak hakkında Tekaüt ka-
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nununun 26 neı maddesi hükmünün tatbik edil-

nunun meriyet tarihinden iki ay sonraya kadar 
vazifede bulunduğu sicillinin tetkikinden anlaşıl
makta ise de kanun mucibi hükmen tekaüt sa
yılan ve 13 - III - 1934 tarihinden sonra mevzu
ata aykırı olarak geçen bu iki aylık müddet için 
ecir mahiyetinde telâkki edilen mumaileyh hak
kında mümasil bir muamelede Yüksek Meclisce 
müttehaz 1164 sayılı kararın 22 nci maddesi mu
cibince muamele yapıldığı ve Devlet Şûrasına 
bu yolda vaki müracaatının da kabul edilmiye- 

j rek reddedildiğini bildirmektedir.
İş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayılı 

| kararma tevfikan Devlet Şûrasınca halledilen 
I hâdise üzerine Encümence bir muamele ifasına 
| mahal olmadığına karat verildi.

sayılı Af kanunu mucibince kesilen tekaüt ma
aşının tekrar verilmesini istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında:
Kanunda bu gibilere maaş tahsisine dair bir

j atfen 3 - XII - -1938 tarih ve 141038 - 4825 sa- 
i  yılı tezkeresi de bunu müeyyet bulunduğundan 
I dileğinin yerine getirilmemiş olduğu bildiril

mektedir.
1 îş  düşünüldü:

Müstedi hakkında kanuna muhalif bir mu
amele tatbik edilmediğinden yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

diği ve her ne kadar müstedinin mezkûr ka-

Karar No. Karar tarihi

3014 5 - V -1941

2516 Ilasan Basri Eren. Kesilen maaşının tek- 
2640 | Zeyrek Sinanağa ma- rar verilmesi. Adapazarıııda müteşekkil 2 numaralı Divanı 

| harpte beraat etmekle iki sene tekaüt maaşını 
! aldığını bilâhare Bursa heyeti mahsusasınca 
I 347 sayılı kanuna atfen nisbeti askeriyesinin 
| katolunduğunu ve bu kere neşrolunan 3527

Müstedi arzuhalinde :

hailesi yeni akıl so- j

I Emekli.
■ Fatih - İstanbul.

I kayit ve sarahat bulunmadığından ve Divanı 
i  muhasebat riyasetinin Umumî heyet kararına

Karar No. Karar tarihi 

3015 5 - V -1941
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2735
2873

Mahir Esen. 
Kurtuluş mahallesi 
Beykoz sokak No. 
10 - 14 
Ankara.

Şûrayi Devletçe müt- 
tehaz karar II.

2330 Ali Galip öztüzün.
2443 ı Karşıyakada inkilâp 

sokağında No. 17 
îzmir.

Mecburî tekaüde 
sevkedildiğinden şi

kâyet.

Yerilen arzuhalde :
Mütekaddim istidası üzerine Arzuhal Encü

menince ittihaz edilen karara ıttıla hasıl ettiğini 
ortada İdarî ve adlî mehakimden ayni hâdise 
hakkında sadır olmuş-yekdiğerine tamamen zıt 
iki hüküm olduğu hakkında Devlet Şûrası De- 
avî dairesince değil, hususî heyetçe verilmiş 
bir karar bulunduğunu beyanla evrakının Yük
sek Meclisce tetkikini bu olmadığı takdirde Dev
let Şûrası Deavî dairelerinden birisinde dava
sının rüyetine karar verilmesini bu da mümkün 
değilse hususî heyet reisi ve azası hakkında taz
minat davası açabilmek için bu davaya bakacak 
bir merci tayin edilmesini ve gasbedilen huku
kunun yerine getirilmesini istemektedir.

îş  düşünüldü :
Müstedinin müracatı üzerine 1981 sayı ve 

26 - VI -1940 tarihinde Encümence bir karar ve
rilmiş olduğu bittetkik anlaşılmakta ve her ne 
kadar bu defaki müracaatında iddiasının ba
kılmasını veya baktırılmasını ve merci tayin etti
rilmesini işemekte ise de müstedinin haklarım 
kanun hükümleri dairesinde takipte serbest ol
duğundan Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3016 5 - V -1941

Müstedi arzuhalinde: Manisanm Muradiye 
köyü ilk mektep muallimi iken vekâlet tarafın
dan cebrî tekaütlüğe sevkedildiğinden ve ka
rarın kendisine tebliğ edilmediğinden ve 10 gün
lük itiraz müddetini istimal ettirmediklerinden 
ve hâdise hakkında Devlet Şûrası nezdinde dava 
etmiş ise de Şûraca haksız çıkarıldığından bah
sile hakkının zahire ihracım talep etmektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : Müstedinin 
meslekî aczi üç müfettiş raporile sabit bulundu
ğundan vekâlet inzibat komisyonunca mecburî 
tekaüde sevkedildiğinden ve kendisinin bu ka
rara itirazen Devlet Şûrasına vaki müracaatı 
üzerine Şûraca vekâletin muamelesinin doğru gö
rüldüğünden ve itiraz hakkının kullanılmamasına 
gelince: Askerî ve mülkî Tekaüt kanununun üçün
cü maddesini değiştiren 3360 sayılı kanunun
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2771
2909

Kâzım özsoy.
Millî Müdafaa vekâ
leti fen ve sanat 
umum müdürlüğü 

topçu şubesinde yar
bay.
Ankara.

Nasbinin tashihi II.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

birinci maddesinin son fıkrası mucibince hareket 
olunduğundan bahsedilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Salâhiyetli Devlet Şûrası Deavî dairesince 

hâdise halledildiğinden Yüksek Meclisin 803 sa
yılı kararına tevfikan Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3017 5 - V -1941

Yarbay Kâzım özsoy tarafından Yüksek Re
isliğe verilip Encümenimize havale buyurulan 
arzuhalde: Açtığı idarî dava sonunda dileği 
veçhile yüzbaşılık nasbinin 1 mart 1337 tarihine 
götürülmesine ve müteakip rütbe nasıplarmm da 
ona göre tashihine askerî Temyiz mahkemesince 
21 - III - 1939 tarihinde karar verildiği ve bu 
suretle binbaşılık nasbinin ağustos 1931 de tas
hihi icabettiği halde vekâletçe bu tashihin 1932 
yılına yapılmış olduğundan ve 1931 senesi için 
verilen ve kıdem şubesinden alman sicil varaka
sının bulunamaması ve dosyasına konmaması 
kendi sunu taksirinden mütevellit olmadığından 
bahsile şikâyet edilmekte ve ilâm mucibi binba
şılık nasbinin 1931 yılına tashihi lüzumuna ka
rar verilmesi istenmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Kay
bedildiği bildirilen ve zimmet defterinde kaydi 
görülen zarfın muhteviyatı ve kime ait olduğu 
fen ve sanatlar müdürlüğünden tesbit edileme
mekte ve müstedinin bu mevzuda açtığı dava
nın Askerî Temyiz mahkemesince 1940 yılında 
reddedildiği bildirilmektedir.

îstidada bahsedilen mahkeme ilâmı muhte
viyatına göre: Millî mücadelede hizmeti görü
len müstedinin dileği veçhile yüzbaşılık nasbi
nin 1 mart 1337 tarihine götürülmesine ve mü
teakip rütbelerde nasıplarmm ona göre ilerle- 
tilmesine 21 - III - 1939 tarihinde karar verildi
ği anlaşılmaktadır.

Vekâletin tezkeresinde bahsedilen ikinci da
vaya ait ilâmda ise: fen ve sanat müdürlüğünün 
1931 yılında kıdem şubesine gönderdiği sicillin 
ziyaa uğraması veya böyle bir sicillin esasen
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gönderilmemiş olması kendi iktidarına taallûk 
edemiyeceğinden evvelki ilâmda yazılı olduğu 
veçhile binbaşılık nasbinin 30 ağustos 1931 ta
rihine tashihine karar verilmesini isteyen ıııüs- 
tedinin davası tetkik ve icabı düşünülerek: 
mahkemece 21 - III - 1939 tarihli ilâmda dava
cının kabul olunan iddiasının mevzuuna dahil 
bulunan ve yeni bir mahiyet arzetmiyen bu son 
dileğinin reddine 25 - III - 1940 ta karar veril
miş olduğu görülmektedir.

îcabı düşünüldü: Askerî Temyiz mahkemesi
nin 21 - III - .1939 tarihli ilâmına tevfikan müs
tedinin yüzbaşılık nasbini, 1 mart 1337 tarihine 
tashih eden Millî müdafaa vekâletinin bu rüt
beyi takıp eden binbaşılık nasbim-1931 tarihine 
tashih etmesi iktiza ederken bir sene sonraya 
yani 1932 tarihine tashih eylediği görülmekte
dir. i

Her sene leh ve aleyhte verilmesi zarurî bu 
lunan sicillerin zamanında verilmemesi veyahut 
verilip te ziyaa uğratılmasının hakikaten sicil 
sahibinin iktidarının taallûk edemiyecegi bir 
mesele olmasına ve ilâmın sudurundan sonra ya
pılan tashihatta binbaşılık nasbinin 1932 sene
sine götürülmesini varit kılacak mucip bir sebe
bin gösterilmemesine ve maamafih bu mevzua ta
allûk eden iddiayı tetkik eden Askerî Temyiz 
mahkemesinin 1940 tarihli ikinci ilâmında: Baş
ka bir mahiyet arzetmiyen ve 21 - III - 1939 ta
rihli ilâmla halledilen hâdisenin yeni bir dava 
şeklinde ikamesi caiz görülmiyerek reddine ka
rar verilmesi, birinci ilâm dairesinde muamele 
ifası lüzumunu teyit eylemiş bulunmasına bina
en 1 mart 1337 yüzbaşılık nasıp tarihinden 10 
sene sonra yani 1931 tarihinde yapılması iktiza 
eden binbaşılık nasbinin yanlış olarak bir sene 
sonra yani 1932 de yapıldığı tahakkuk etmekle 
ilâm hükmünün tamamen infazı şeklinde bu tas
hihin 1931 tarihine düzeltilmesi lüzumuna ve 
keyfiyetin Millî Müdafaa vekâletine tebliğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3018 5 - V - 1941
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1551 | Uludağ maden suları 
1621 S Türk Limitet şirketi, 

j  Orhan mahallesi U- 
! çak sokak No. 10 
ı Bursa.

Uludağ maden suyu
nun satışa çıkarılma
sına mâni olundu
ğundan şikâyet.

Müstediler arzuhallerinde: İmtiyazları altın
da bulunan Uludağ içme suyunun satışa çıka
rılmasına mâni olunduğundan şikâyet etmekte
dirler.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâletinin ceva
bında;

Bahse mevzu Uludağ maden suyunun Bur- 
saya 38 kilometre mesafede olduğunun Türkiye 
dahilinde her hangi bir maden suyunun satışa 
çıkarılabilmesi için 6 - V -1930 tarih ve 1593 sa
yılı Umumî Hıfzissıhha kanununun 200 ncü 
meddesi mucibince vekâletten ruhsatname alın
ması mecburiyetinin bulunduğunu kanunun neş
rinden sonra bu suya ruhstatname almak için 
müracaat edildiğini fakat kanunen vekâlete 
verilmesi icabeden evrak ve projenin tamam ve 
tekemmül etmiş bulunmaması yüzünden mu
amelenin neticelenemediğini son defa ruhsatna
me istihsal jetmeden suyun satışa arzına devam 
olunduğunun Bursa valiliğinden bildirildiğini 
ahiren sahibinin yeniden müracaat etmesi üze
rine ve evvelce vekâlete tevdi edilen evrak ve 
projenin tam ve tekemmül etmiş olmamasından 
tesisatı tamamen malûm olmayan suyun kaptazı, 
şişe temizleme ve doldurma tertibatları ve nakli
yat işleri vekâletçe mahallinde tetkik ettiril
diğini neticede suyun kaptazının her türlü 
televvüs ve müdahaleye müsait bir vaziyette ve 
teçhizatı noksan bir halde olduğu görüldüğünü 
şehirde temizlenen şişelerin membaa kadar bo- 
.zuk ve tozlu yollardan hayvan üzerinde nakle
dildiğini ve şişelerin membada iki kişi tarafın
dan el ile doldurulduğunu, teçhizatın bu suretle 
gayrifennî ve noksan olduğunun görülmesi üze
rine Bursa valiliğine 30 - XI -1939 tarih ve 
24666 sayılı yazı ile bu şerait ıslah edilmedikçe 
bu suyun ticarete şevki için ruhsatname veri- 
lemiyeceğinin bildirildiğini ve bilahara şirket 
tarafından vekâlete vaki müracaat üzerine 
26 - 1 -1940 tarihinde 1584 sayılı yazı ile lüzum
lu izahat verilerek tesisatın bu izahatta zikre
dilen esasat dahilinde ikmali halinde ruhsat
namenin verilmemesi için hiç bir sebep kalnıı- 
yacağı tasrih edildiği bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

2272
2384

Arzuhal hulâsası

Hüseyin Güven ve 
arkadaşları. 
Mustafaoğİu. 
Tepecik mahallesin
de. Göçmen.
Simav.

Başka bir yere na- 
killeri veya serbest 
iskâna tâbi tutulma
ları.

3572 Tahir Cengiz.
3766 I Eşrefzade mahalle- 

J  sinde.
İznik.

Tapu ile mutasarrıf 
oldukları bahçe II.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kanun dairesinde hareket edildiği surette 
su satışına ruhsat verilebileceği bildirilmekte ol
duğuna göre Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3019 5 - V -1941

Müstediler arzuhallerinde : Kendilerinin şark 
harekâti esnasında Hükûmettçe müttehaz kara
ra tevfikan mecburî tehcire tâbi tutulduklarını 
günahsız olduklarından yanlışlık ile bu hale ma
ruz kaldıklarını nüfusu fazla olan Simavda ara
zinin az olması sebebile kendilerine verilen ara
zinin imar ve ihyasının imkânsız bulunduğunu 
ve maişetlerini temin edebilmek için fabrika, 
maden bulunan başka bir yere nakillerinin temi
nini veya serbest iskâna tâbi tutulmalarım is
temektedirler.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstediler 
Heyeti Vekile kararile nakil ve iskân edilmiş bu
lunduklarından haklarında kanunen yapılacak 
herhangi bir muamele mevcut olmadığı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü :
Dilek hakkında Encümence yapılacak mu

amele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3020 5 - V -1941

Karısı Halilkızı Şakire namına kayitli ve ta
pu ile mutasarrıf bulundukları bahçenin bir 
dönüm kadar mahallini tapu memuru Kenan 
ayırıp Hanife adında bir kadına tescil etmek 
istemekte ve hu hususta muhtelif makam ve 
mercilere vaki şikâyetlerinden bir netice is
tihsal edememekte olduğundan bahsile hakkının 
muhafazasını istemekte olan müstedinin arzuha
line Adliye vekâletinden verilen cevapta :

îzniğin Huysuzlar mevkiinde kâin bir kıta 
tarlayı senetsiz tasarruftan namlarına tescil 
için müracaatta bulunan berber Salih veresesi
nin bu müracaatlarından haberdar olan adı geçen 
Şakire, marangoz Mustafadan satın almak su-
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2625
2758

Hafize Erdem.
Yeni mahallede, 
ölü Ahmet Erdem 
ailesi.
Bozüyük.

Tekaüt maaşı 
lanması.

retile birinci kânun 1931 tarih ve 20 sayılı ta
pu senedile mutasarrıf olduğu bu tarlaya kim
senin hakkı olmadığını iddia etmiş ve tapu ko
misyonunca yapılan tetkikatta berber Salihin 
veresesinin iddiayı tasarruf eylediği yerin fil
hakika 35 yıl önce deli Mustafadan meyane se
nedile satm alınarak muris Salihe geçtiği te- 
beyyün etmekte ise de Salih bu yeri muahharen 
21 - X -1339 tarihli meyane senedile marangoz 
Mustafa namında bir şahsa sattığı anlaşılmış 
ve bu suretle berber Salihin veresesinin se
netsiz tasarruf iddiası komisyonca reddedilmiş 
ve bu tarlanın yarısı kocası laz Mustafadan Şa- 
kireye intikal etmiş ye diğer yarısmın mülkiye
tinin bilmuhakeme halli iktiza eylemiş ve key
fiyet bu şekilde alâkadarlara tebliğ edilmiş ve 
tapu memuru hakmdaki şikâyetler sabit olma
mış olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Bir tarlanın mülkiyetine ait olan ihtilâfın 

vekâletin verdiği cevapla halli mümkün değilse 
alâkadarların mahkemeye müracaatları zarurî 
olduğundan Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3021 5 - Y - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Dikili kazasında zelzele esnasında vefat eden 

zevci Gedikli başçavuş Ahmet Erdemden beş ço- 
cuğile kendisine tekaüt maaşı bağlanması için 
vaki müracaatının Divanı muhasebatça redde
dildiğinden bahsile evrakının M. M. Vekâletin
den celp ve tetkikile mağduriyetine nihayet 
verilmesini talep etmektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında:
Müstedilere 436 kuruş maaş bağlandığım ve 

ancak tescili için Divanı muhasebata gönderil
diğinde kocasının vazife esnasında değil zelzele 
esnasında istirahat veya uyku halinde vefatı do- 
layısile kabili tetkik olmak üzere reddedildiğini 
bildirmektedir.

îş düşünüldü :
Hâdise hakkında salâhiyetli mercilerde ka-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

nunî tetkikat yapıldığından ve müstedinin tat
bik edilecek muamele üzerine kanunî yollara 
ve kazaî mercilerine müracaat edebileceğine bi
naen Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3022 5 - V - 1941

Reis 
Balıkesir 
II. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtip
Samsun Balıkesir 

F. Sözener
Bolu

L. Gören
Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli 
1. Tolon

Niğde 
N. Ere/m

Samsun 
N. Fırat

Siird 
Ressam Ş. Dağ

Sinob 
İ. C. Alif

Tokad 
M. Develi



1707
T79Ö

1787
1875

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

Ali Riza Güzen. 
Akbaş .mahallesinde 
Baykal sokak 5 - 7  
sayılı evde.
Ankara.

Eski memuriyetine 
muadil bir memuri
yete tayini ile açıkta 
kaldığı müddete ait 
maaşlarile harcırahı
nın verilmesi.

Mülga Hatay Devleti zamanında iştigal et
mekte olduğu ikinci sınıf muamelât memurluğu 
hukukunun tanılarak Devlet Şûrası karan mu
cibince muadil bir memuriyete tayinini ve açık
ta kaldığı müddete ait maaşlarile Hataydan 
Ankaraya kadar tahakkuk ettirilecek harcırahı
nın verilmesini isteyen müstedinin arzuhaline 
karşı Dahiliye vekâletinden verilen cevapta:

Vaktile İstanbul emniyet teşkilâtında bulu
nan müstedinin bir rüşvet maddesinden dolayı 
Divanca vazifeden ihracına karar verilmiş ol
masına rağmen nasılsa sabık Hatay Devleti za
manında ikinci sınıf muamelât memuru olarak 
30 lira maaşla bir vazifeye girmiş ve Hatay Dev
letinin ilgası üzerine kadro fazlası olarak ha
riçte bırakılmış ve müracaatta bulunduğu Dev
let Şûrasından karar almış ise de bu kararla 
ikinci sınıf muamele memurluğunun müktesep 
bir hak olarak tanınması ve açık maaşlarlie har
cırahlarının verilmesine dair bir hüküm olma
dığı ve bu ilâma tevfikan Boluda münhal bulu
nan 20 lira maaşlı dördüncü sınıf emniyet me
murluğuna tayin kılınmış olduğu bildirilmek
tedir.

Bahsedilen ilâmda Hataym Devletimize ilha
kı tarihi olan 23 temmuz 1939 dan itibaren ora
da mevcut polis muamelât memurlarının istih
damına devam edilmiş olması bu memurların 
Hükümetimize intikal ettiğine ve Türk Devleti 
memuru vasfını ihraz eylediklerini göstermekte 
ve davacının da o tarihten itibaren istihdam edi
lip 1 ağustos 1939 da kadro harici olarak açığa 
çıkarılmış bulunduğuna göre mumaileyhin ka
nunen açıkta kalan Devlet memurlarının hakkım 
haiz olduğunun kabulüne ve açık maaşı ile har
cırah hakkındaki dileğini hasmınm lâhik olmayan 
muvafakati sebebile tezyide mesağ olmadığından 
bu cihete mütedair davası hakkmda karar itti
hazına mahal olmadığına 1 - II -1940 da karar 
verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Emniyet umum müdür muavini Halit Aka- 
lının da şifahî izahatı alınarak işin icabı düşü
nüldü :

Her ne kadar müstedi 20 lira maaşla dördün-
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1995
2Ö93

2749
2887

Haşan Sıtkı Or. 
Mahmudiye mahal
lesi zeytinli bahçe 
caddesi No. 120 
Mersin.

Yaptığı ihbar netice
siz kaldığı hakkında.

Fehime Akaçça. 
Halil Rifatpaşa cad
desinde 176 No. 
İzmir.

cü sınıf muamele memurluğunda istihdam edil
mekte ise de hakkında Devlet Şûrasından sadır 
olan ilâma nazaran ; Hatayda Devletimizin me
muru olarak istihdam edilirken açıkta kalmış 
ve bu sıfatla kanunî vaziyetinin tanınması lü
zumu kabul edilmiş olduğundan 30 lira maaşlı 
ikinci sınıf muamele memuru olarak açıkta kal
mış olan mumaileyh hakkında ilâm hükmünün 
kanun dairesinde tatbiki lüzumunun Dahiliye ve
kâletine tebliğine ve açık maaşile harcırah hak
larının da kanun dairesinde tesviyesi lüzumuna 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3023 6 - V -1941

Tekaüt maaşı veya 
tazminat verilmesi.

200 bin lira değerindeki metruk ve gayrimen- 
kulü Maliye vekâletine haber verdiği halde müs- 
bet bir netice hasıl olmadığından şikâyet etmek
te olan müstedinin arzuhaline Maliye vekâletin
den verilen cevapta :

Bahsedilen gayrimenkullerin mutasarrıfı olan 
Hanna Naşit, namı şahsın halen Mısırlı olup 
memleketimize gelmediği ve Osmanlı tabiiyetini 
muhafaza ederken Lozan ahitnamesinden sonra 
Mısır tabiiyetini iktisap etmiş bulunduğu ve mal
larının metrukiyeti mevzubahs olamıyacağmdan 
müstediye ikramiye verilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir, 

îş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3024 6 - V -1941

Arzuhal sahibi : îzmir gümrükleri Başmüdür
lüğünde on beş sene odacılıkla hizmet etmiş ol
duğundan tekaüt maaşı veya tazminat verilme
sini istemektedir.

İnhisar vekâleti cevabî tezkeresinde : 25 lira 
ücretle odacılık eden ve son zamanlarda rahat
sızlığından dolayı istifa etmek suretile ayrılmış 
olan müstedi Fehimeye 1683 sayılı kanunun mü- 
saitsizliğine binaen maaş verilemiyeceği bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü ;
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1503
1570

Bekir Kanat, 
oğullarından Meh- 
medoğlu.
Çam köyü Kanaat 
Gediz.

Pazaroğlu
şikâyet.

Faiktan

2423
2544

Sadık Sezer. 
İncilli Foto. 
Karasu.

Sinema açmasına 
kaymakamlıkça mu
halefet edildiği H.

1416 j Muzaffer Dolaş. 
İL482] Demirköy belediye 

i reisi.

Yakacak odun ihti
yaçları hakkında.

Kanunen istihkakı olduğuna kani olduğu su
rette idarî dava açabileceğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3025 6 - V -1941

Köy halkına mütenevvi hakaretler yapan ve 
asker ailelerine tasallut eden ve Millî Mücadele
de Yunanlılarla teşriki mesai eden Gediz eşra
fından Pazaroğlu Faikten şikâyet eden müstedi
nin arzuhaline Dahiliye vekâletinden verilen ce
vapta :

Şikâyetin umumî bir mahiyette olması ve 
madde tayin kılınmaması ve aralarında resmî 
ihtilâflar ve husumetlerin bulunması sebeplerile 
bir tahkikatın yapılamadığı ve davet edilen müs
tedinin mahallî kaymakama da müsbet bir şey 
söylemediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3026 6 - Y -1941

Kazada bir sinema açmak hususundaki te- 
şebbüsatına kaymakamca muhalefet edildiğin
den şikâyet eden müstedinin- dileği üzerine 
Dahiliye vekâletinden verilen cevapta :

Sıhhî ve inzibatî şeraiti haiz bina tedarik 
edildiği surette dileğin isaf olunacağı bildiril
mekle Encümenimizce yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3027 6 - V -1941

Halkın ihtiyacı için yakacak odunun temini
ne müsaade edilmediğinden şikâyet eden müste
dinin arzuhaline Ziraat vekâletinden verilen ce
vapta :

Bu ihtiyacın karşılandığı bildirilmekle ya
pılacak muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3028 6 - Y - 1941
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2162 | Arif Yıldızbaş.
2210 Anaf ar talar caddesi 

I Sevim pastaevi sahi
bi Riza İrmak nez- 
dinde.
İzmir.

Maaş tahsisi ve 300 
liranın tazmini.

1396 [ Firuz Timuş.
1458  ̂ Atillâ caddesi Ha- 

j mamönü albay Niza- 
mettin apart. altkat. 
Ankara.

Maaşlarının verilme
si veya emvali met- 
rukeden arazi verile
rek mağduriyetten 
kurtarılması.

Müstedi arzuhalinde : Kocası Jandarma komu
tanı Memed Alinin eşkiya takibinde şehadeti ü- 
zerine yetimlerine tahsis edilen maaşın on sene
liği verilip alâkası kesilmiş ve bu maaşın teka- 
üden veya şehiden tahsis kılındığına dair daire 
ile arasındaki ihtilâfın Temyiz mahkemesine 
intikal etmiş ise de müddet müruru yüzünden 
davasınm reddine karar verilmiş ve Divanı Mu
hasebattan havalesile Muntazam Borçlar umum 
müdürlüğünde de tahsis evrakı bulunmadığından 
ihtilâf halledilememiş olduğundan yeniden maaş 
tahsisi ve şimdiye kadar sarfettiği üç yüz liranın 
Hâzineden tazminen tahsilini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
kocasının şehiden vefatı üzerine yetimlerine 
tahsis edilen maaşm on seneliği defaten verilerek 
alâkaları kesilmiş ve tekrar tahsisine mesağ olma
dığı kendilerine tebliğ olunmuş ve buna kanaat 
edilmediğinden Askerî Temyiz Mahkemesine 
müracaat etmiş ise de burada da davasınm red
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
On seneliğini birden alarak Hazine ile alâkası 

kesilen müstedinin açtığı davanın da reddedilmiş 
olduğuna göre Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3029 6 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde :
Millî mücadelede fedakârane milis tabur ko

mutanlığı yaptığından ve 1339 senesi bir suite- 
fehüm neticesi Malatyaya beş sene müddetle 
nefedildiğinden ve on üç senedenberi peri
şan bir halde olduğundan ve milis kumandan
ları kanunu mucibince kendisine maaş verilme
diğinden ve taburdaki arkadaşlarının iaşesi için 
kendi cebinden beş bin lira sarfetmiş olduğun
dan bahsile maaşlarının verilmesi ve beş bin lira 
istihkakını vermek mümkün değilse Lâdik ka
zasında emvali metrukeden arazi verilerek mağ
duriyetten kurtarılmasını istemektedir. M. M. 
Vekâletinden cevaben alınan tezkerede: muma
ileyhin milis olduğuna dair vekâlette bir kayit 
bulunamadığına ancak Harp tarih encümeninde-
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1865 Ilasan Şahin.
İ958* Hüseyinoğlu.

I Karamanlı nahiye 
merkezinde.

| Tercanın Yastık kö- 
j yünden.
ı Bıırdur - Tefenni.

Tasarrufu altındaki 
araziye Hâzinece mü
dahale edildiğinden 
şikâyet.

ki vesikalarda kendisinin 7 haziran 1336 tari
hinden 21 - X  - 1336 tarihine kadar millî bir ta
bura kumanda ettiği mukayyet olup bu tarih
ten evvel veya sonra bir kayde tesadüf edilme
diği bildirilmekte ve muvazzaf subay mahalle
rinde istihdam olunan milislere M. M. Vekâleti- 
bütçesinden maaş verilmiş olup kuvayı milliyede 
çalışanlara vekâlet bütçesinde maaş ve saire na- 
mile para verilmemiş olduğu ve bunların her 
gûııa idareleri müdafaai hukuk cemiyetlerin
den temin olunduğu cihetle muna’iyehin dört 
aylık hizmetine mukabil maaşı ve efradının ia
şesine sarfettiğini iddia eylediği beş bin liranın 
sarf senesinin son gününden itibaren beş sene 
zarfında vesaikin ibraz edilmemesi ve tediye ta
lebinde bulunulmaması sebebile muhasebatı 
umumiye kanununun 93 ncü maddesine göre 
Devlet lehine müruru zamana tâbi tutulacağı 
ve bu suretle arzuhal sahibinin dileğinin yerine 
getirilmesine imkân olmadığı ilâve edilmiştir.

İş düşünüldü: vekâletin cevabında kanaat 
edilmediği surette kaza merciine müracaat edil
mesi icabetmekle Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3030 6 - V - |941

Mecburî iskâna tâbi tutulmuş ise de kendi
sine bir şey verilmediğinden ve zelzele yüzünden 
tasarruf vesikaları zayi olduğundan ve memleke
tinde bırakmış olduğu mallarının tasfiyesi için 
biraz daha mehil verilmesi icabedeceğinden Plü
mür, Kığı, Aşkaledeki arazisinin tasarrufu altın
da kalması icabederken Tercanda olduğu gibi 
bu yerlere de Hâzinece müdahale olunduğundan 
şikâyet etmekte ve yerlerinin kendi üzerinde bı
rakılmasını istemekte olan müstedinin arzuhaline 
Sıhhat ve Îçtiıııaî Muavenet vekâletinden verilen 
cevapta :

Naklolunan şahısların eski yerlerinde terket- 
tikleri gayrimenkullerin bir sene zarfında vekil
leri tarafından tasfiyesi yapılmadığı takdirde 
2510 sayılı kanun hükümlerine göre tasfiyenin 
Hükümetçe yapılacağı ve alacaklarının eşhas
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hesabı carisine kayıt ve muhafaza olunacağı ve 
Hükümet yardımına muhtaç olmayan müstedinin 
hiç bir şey istememek şartı talebile Bandır
maya nakledilmiş olduğu ve ecdadından inti
kal eden Tercan ve Kığı ve Aşkale ve Plümür- 
deki emvalinin henüz tescil muamelesi yapılma
dığı ve bunların cins ve mevkiini kendisinin de 
bilmediği ve Tercanda bir sene zarfmda vekili 
marifetile tasfiye muamelesinin ikmali 16 - IX - 
1939 tarihinde hitam bulduğundan bundan son
ra vukua gelen zelzele sebebile müddetin temdidi 
hakkındaki talebinin makul bir sebebe müstenit 
olmadığı ve 2510 sayılı kanuna binaen müste
dinin nüfusunun kayitli bulunduğu mahaldeki 
emvalinin tasfiyesi yapılacağından diğer ma
haldeki emvalinin tasfiyeye tâbi olmayarak ve
kili marifetile idare edilebileceği ve kanun yar
dıma muhtaç olanlara yardım yapılmasını âmir 
olduğundan müstediye yardım yapılmadığı bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü :
Müstedinin hakkında kanuna muhalif bir mu

amelenin tatbik edildiğine kani ise idarî dava 
açabileceğinden Encümence yapılacak muamele 
olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3031 6 - V - 1941

2052 Refet Kutbay ve Ar. Sahibi bulundukları Müstedi tarafından verilen arzuhalde : 138 
numaralı kömür ocağı ruhsat tezkeresi, eski as
habından olduğundan ve 3867 sayılı kanunun 
10 ncu maddesinin 2818 numaralı kanunun Hav
za kömür ocaklarına şamil olmadığından ve 
çünkü mezkûr 10 ncu maddede mevcut «mucir» 
kelimesile 2818 numaralı kanunun neşrinden ev
velki mucirlerin kastedilmiş olduğundan bahsile 
24 haziran 1935 tarihinden beri müstecir tara
fından Etibanka yatırılmış olan 138 numaralı 
Çamlı ocağına ait icar bedellerinin kendisine 
iadesi ve 10 ncu madde mucibince takdir edile
cek kıymetlerden müstecire bir pay ayrılmamasına 
karar verilmesi ve 3867 numaralı kanunun 
10 ncu maddesine konulan hükümle 2818 numa
ralı kanun hükmünün tefsirine karar verilmesi 
istenmektedir.

2153

2661
2798

Şişli Samanyolu so
kak Papayanopolo 
apartman No. 10 
İstanbul.

138 No. kömür ocağı 
hakkında.
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îktısat vekâletinin cevabında : Bu ocağın 
2818 numaralı kanunun 5 ve 6 nci maddeleri 
mucibince Devlete intikalinden sonra vekiller 
Heyeti kararile Etibanka devredilmiş olduğu ve 
bunun üzerine hissedarlar tarafından vekâlet 
aleyhine Devlet Şûrasına açılan davaların red
dedildiği ve hisseleri Devlete intikal edenlere 
2818 numaralı kanunun altıncı maddesi muci
bince verilecek tazminata Zonguldak icra me- 
murluğunca haciz vazedildiğinden bu para icra 
emrine tevdi kılındığı ve ocaklardan alâkaları 
kesilenlere ruhsatname ile artık bir hak tanın
madığı ve 2818 sayılı kanunun beşinci maddesi 
mucibince mukaveleden doğan hakların Devlete 
intikalini âmir bulunduğu ve bu sebeple kanu
nun meriyete girdiği tarihte kira suretile işleti
len maden ve kömür ocakları üzerinde ruhsat 
tezkeresi sahiplerinin alâkaları kesilmiş ise 
de müstecirlerin kiradan mütevellit hak ve 
menfaatlerinin mahfuz tutulduğu ve bahsedilen 
ocağın ruhsat tezkeresinin Etibanka devrolun- 
duğu ve bu itibarla takdir edilecek kıymet müs- 
tecirlerle mucir makamına kaim olanlar arasın
da taksim olunacağı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Bir dava mevzuunu tazam- 
mun eden ve ayni zamanda tefsir talebini de ih
tiva eden dilek üzerine Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3032 6 - V - 1941

2655
"2791

2730
2868

Ahmet Ekinci. 
Doğanbey mahallesi 
Suluhan sokak No. 
30
Ankara.

Memuriyetine iade 
edilmesi.

Ordu vilâyeti Ziraat mücadele muakkibi iken 
kadrosu ile Çarşamba Ziraat mücadele muakkip
liğine nakledildiğini, burada bir buçuk sene kadar 
istihdam edildikten sonra kadrosunun tenkisi 
dolayısile vazifesinin sona erdiğinden bahsile 
ilişiğinin kesildiğini, halbuki kadrosunun Çarşam
badan tenkis edilmeyip kadronun Samsun mer
kezine verildiğini ve Samsun mücadele teknis
yeninin vilâyet makamile Çarşamba Kaymakam
lığını iğfal ettiğini ve keyfiyeti Ziraat vekâletine 
arzederek ya Samsun merkezinde veyahut baş
ka bir yerde istihdam edilmesini istediğini ve bu 
husus Samsun vilâyetinden sorularak alman
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' cevapta :
Ziraat teknisyeninin âmirlerinin haysiyet ve 

şerefini kıracak mahiyette hürmetsizlik ve ita
atsizlik ettiğinden ve halkı rencide ettiğinden 
teşkilâtta istihdam edilemiyeceği hakkındaki 
işarı üzerine vekâletçe kendisine iş verilmediğin
den ve bu işarm da garaze müstenit olup nef- 
silemre mutabık olmadığından ve iki buçuk sene 
bu vazifede çalışarak ve bu âmirin emrinde bu
lunarak takdir gördüğünden ve bu haksız ve 
iğfalkâr işaratm mücadelede kullanılan silâhların 
tamiri için teknisyen tarafından usulsüz ve faz
la yapılan masrafa ait bir hususu söylemiş ol
masından mütevellit iğbirardan ileri gelmiş 
bulunduğunu beyanla eski vazifesine iadesini 
veya münhal diğer bir yerde istihdamını istemek
tedir.

Ziraat vekâletinin cevabında : Bu gibi Ziraat 
mücadele muakkiplerinin muvakkat kadrolu 
müstahdemler olduğu ihtiyaca göre tayin edilip 
ihtiyaç ve zaruret bertaraf olunca işlerine son ve
rildiği, barem ve memurlar kanunlarına tâbi 
olmadıkları ve vilâyetten alman malûmata na
zaran müstedinin âmirlerine itaatsizliği sebebile 
istihdam edilemiyeceğinin işar edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

îş  düşünüldü :
Daimî memur olmadığından işine nihayet 

verildiği anlaşılarak müstedinin tatbik edilen mu
ameleye kani olmadığı suretle İdarî dava yoluna 
gidebileceğinden Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3033 6 - V - 1941

1544
1614

Ali Ceylân.
81 nci piyade alayı 
bölük 2 de Kara
manlı.
Zeytinpurnu - İstan
bul.

Vermek istediği be
deli nakdinin kabul 
edilmediğinden şikâ
yet.

Müstedi azruhalinde:
Devlet Demiryolları memuru olduğundan ve 

vermek istediği naktî bedelinin kabul edilmedi
ğinden şikâyet etmektedir.

M. M. Vekâletinin cevabmda :
4 numaralı askerlik kanununun 104 ncü mad

desinde (her sene asker edilen efrat miktarı ordu 
ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe Müdafaai 
Milliye vekâleti henüz silah altma alınmamış ef
rattan bedeli naktî kabulüne salâhiyettardır.)
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Denildiğine göre, son ordu ihtiyacı dolayısile 
bütün mükelleflerin celbolunduğunu ve bu suretle 
nisan 1940 da bedelin kaldırıldığım, bilâhara 
efrat, ihtiyaçtan fazla olursa bedelin kabul edi
leceği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3034 6 - Y - 1941

2493
2615

Kadri Dikmenler. 
Cezaevinde mahkûm
lar namına.
Bursa.

Meşruten tahliyesi. Müstedi arzuhalinde : Islahı hal etmiş ve 
meşruten tahliyesini istemiş ise de kanunun fev
kine çıkılarak memurların meşruten tahliyesi 
yapılamıyacağı kendisine bildirilmiş olduğundan 
16 nci maddenin memurlara teşmilini istemek
tedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
«Meşruten tahliye ancak iş esası üzerine ku

rulan cezaevlerinde cezalarını çalışarak çekmek
te olan mahkûmlar hakkında icra edilebileceğin
den eski ceza evlerindeki mahkûmların meşru
ten tahliyeden istifade ettirilmelerine kanun hü
kümleri müsait olmadığı ve bütün mahkûmla
rın yeni cezaevlerine nakillleri mümkün olma
dığından yeni cezaevlerine gönderilenlerin es
ki cezaevlerinden seçildiği, Devlete ait parayı 
zimmetine geçirmekten ve ihtilâstan mahkûm bu
lunan memurlar için dilek dairesinde muamele 
ifasma imkân olmadığı» bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3035 6 - Y - 1941

1623
TToo“

Lezize Parmaksızoğ- 
lu.
Bakırköy'ünde Ceviz
lik mahallesinde ha
mam sokağı No. 42 
İstanbul.

Mal teffiz edilmedi
ğinden şikâyet.

Çatalca mahkemesinden sadır olan ilâma 
göre Süleyman Parmaksızın karısı olarak ko
casından 1/16 hisseye sahip olduğu halde bu 
hisse üzerinden millî emlâk idaresinden namı
na emlâk teffiz edilmediğinden şikâyet eden 
müstedinin arzuhali üzerine Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletinden verilen cevapta : Fil
hakika Süleyman Parmaksızın vereseleri tes
bit edilmiş ve namlarına mal teffiz olunmuş ise
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1470
1537

Halil Halis Gökçeli. 
Hatay inkişaf tecim 
evi kollektif şirke
tinde.
İskenderun.

İskenderun adliye 
erkânından şikâyet.

de 1331 - 1771 sayılı kanunlar mucibince zama
nında müracaat etmeyen ve namına bir teffiz 
dosyası açılmayan müstediye bir şey verilmesi
ne imkân olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Süleyman Parmaksızın veresesi arasında bu

lunan ve fakat vaktinde mal tefevvüzü için mü- 
racaatte bulunmayan hakkında tatbik edilen 
muameleye kanaat etmediğine göre idarî kaza 
yoluna müracaat etmesi mümkün iken etme
yen müstedinin dileği üzerine Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3036 6 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : İskenderun müddeiu
mumisi Suphi, hâkim muavini Rasim ve icra me
muru Hayrinin kendisine hakaret ettiklerinden 
ve Adliye vekâletine müracaat etmiş ise de mem
lekette olup bitenlerden Yüksek Meclisi haber
dar etmek üzere müracaat ettiğinden bahset
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında :
Müstedinin iş takibi zımmında icraya müra

caatında ağzında pipo olduğu halde laubalilik 
üe memurlara hitap ettiği, ciddî olması ihtar o- 
lunduğu zaman hakaret ettiği ve icra memuru 
tarafından vaki şikâyet üzerine yapüan tahki
kat neticesinde hâkim muavini Rasim tarafın
dan tevkifine karar verildiği ve bilâhara kefa
letle tahliye olunduğu ve yapılan bu muameleler
de kanunsuzluk bulunmadığı için bir muameleye 
lüzum görülmediği ve tahkir ve tehdit hakkın- 
daki şikâyetinin subut delilleri mevcut olmadığın
dan, mahallî adliyeye müracaat lüzumunun ken
disine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Kanunen takibi mucip bir fiil ve muameleye 

maruz kaldığı surette müstedinin dava ikamesi 
için icabeden makamlara müracaat edebileceğin- 
eden Encümence yapılacak muamele olmadığma 
karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi

3037 6 - Y -1941
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2109
2216

Cafer Bayrı. 
Ramazan Fahri ve
kili Hükümet arka
sındaki kahvede. 
Aydın.

Dedesinden kalan ar
sanın namına tescili 
hakkında.

Müstedi arzuhalinde: Müvekkilimin dedesine 
muhacir komisyonunca verilmiş olan taılamn 
varisi sıfatile namına tesil için müracaatlarına 
Sıhhat vekâleti tarafından cevap verilmediğin
den şikâyet etmektedir. Sıhhat vekâletinin ceva
bî tezkeresinde : Ramazanın dedesi Ahmedin 
namına teffizen verilmiş bir tarla kaydı mevcut 
olmadığı ve ancak dört dönümden ibaret olan bir 
tarlanın incir bahçesi haline konulmuş olduğu 
ve yirmi seneden fazla bir müddet Ramazanın 
elinde bulunduğundan Tapu ve Medenî kanun
lar ahkâmına tevfikan dilek sahibi Ramazan 
namına tescilin yapılmış olduğu vilâyetin 
21 - 1 -1941 tarihli yazısından anlaşıldığı ilâve 
edilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3038 6 - V -1941

1871
T%4

Osman Ünal. 
Cezaevinde mahkûm. 
Erbaalı ömeroğlu. 
Amasya.

Bakiye cezasının af
fı.

Zelzele sebebile bakiye cezasının affinin veya 
Erbaaya naklini isteyen müstedinin arzuhaline 
Adliye vekâletinden verilen cevapta :

3768 sayılı kanuna tevfikan: Muvakkaten 
tahliyesi ve başka yere nakli münasip ve muva
fık görülmeyen müstedinin dileğinin isaf edile
mediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Kanuna muhalif bir muamele tatbik edilme

diğinden tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi 

3039 6 - V -1941

1598
1674

2374
2489

Gülfem Bayraktar. 
Eski hususî muhase
be memuru.
Naim Bayraktar eşi. 
Kelkit.

Vilâyet inzibat ko
misyonunca verilen 
tasfiye kararının kal
dırılması.

Müstedi arzuhalinde : Kelkit hususî muhase
be memuru iken kocasının ligarazin hususî sarfi
yatından dolayı muhakeme altına alınarak on bir 
seneyi mütecaviz sürüncemeden sonra üç buçuk 
ay mahkûmiyetine karar verilmiş ise de mahkû
miyetinden önce hüâfı usul vüâyet inzibat ko
misyonunca verilen tasfiye kararının refi hak
kında göndermiş olduğu ilk istidasına cevap 
alamadığından şikâyet etmektedir.

28 - XH - 1940 tarihli Dahiliye vekâletinin
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2320
~2433~

Fatma Ünal. 
Camiikebir mahalle
sinde Şehit Osman 
anası.
Niksar.

Şehit oğlundan ma
aş bağlanması.

cevabına ek Gümüşane vilâyetinin yazısında :
« Müştekinin kocası hususî muhasebe me

murluğunda bulunduğu zaman kuyudat üzerine 
tahrifat yapmak suretile hususî muhasebenin 
emvalini zimmetine geçirmiş ve senelerce devam 
eden muhakemesi neticesinde üç ay on beş gün 
hapse ve yedi ay memuriyetten mahrumiyet ce
zasına ve zimmetine geçirdiği 668 lira üç kuru
şun da ödenmesine karar verilmiş olup bulun
duğu vazifede iyi bir intiba bırakmıyan ve esa
sen mahkûm edilmiş bulunan ve zimmetine ge
çirdiği parayı henüz ödemeyen mumaileyhin 
yeniden bir memuriyete tayini muvafık görül
mediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tasfiye kararlarının refi hak- 
kındaki muamelât kanunen muayyen olduğun
dan bu hususta Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına ve bir vekâletnameye istinat 
etmeyerek kocası namına müracaatta bulunan 
müstedinin arzuhali üzerine tayini muameleye de 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3040 6 - V -1941

Koyulhisarda askerlik şubesinde yazıcı olan 
oğlunun vazife başında zelzeleden şehit düştü
ğünden maaş bağlanmasını isteyen anası müste
dinin arzuhaline M. M. vekâletinden verilen ce
vapta :

Filhakika vazife başında ölen ve fakat vazi
feden mütevellit olarak ölmeyen erin vefatından 
dolayı anasına maaş bağlanmasına imkân olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşüuüldü:
Muameleye kanaat edilmediği takdirde İdarî 

dava yoluna gidilmesi icabettiğinden Encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3041 6 - V - 1941
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2192
2301

Kâmil ve arkadaş
ları.
Beledi Yunus köyün
den Bursa vakıflar 
idaresinin ipotekli 
borçlu küçük zürraı 
namına.
Bursa.

Bahri Çağlar.
Dava vekillerinden. 
Yan.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

İpotekli borçları H.

îcrayı vekâletten 
men edildiğinden şi
kâyet.

Müstediler arzuhallerinde : Bursa Vakıflar 
müdürlüğünden bir kısım arazinin ipotek sureti
le kendilerine taksitle satılmış olduğunu fakat 
kar, yağmur yüzünden harap olan tarlalarından 
hiç bir mahsûl alamadıkları için borçlarını ve
rememek zaruretinde kaldıklarını, satın aldıkla
rı zaman bu tarlaların kıymeti 35 - 40 - 50 lira 
iken halen 4 - 15 lira kıymet takdir edildiğini 
ve icraca satılmağa başlanılmak üzere olduğu
nu, müşteri çıkmadığı için yine Vakıfların al
mak ihtimali bulunduğunu, çok sefil ve perişan 
bir halde bulunduklarını anlatarak bu yolda ka
nuna ek bir kanun çıkarılarak şimdiye kadar 
geçmiş faizlerin affile borçlarının taksit müdde
tini 20 seneye iblâğını istiyorlar .

Vakıflar umum müdürlüğünün yazısında : 
«Evvelce durumları göze alınarak taksit 

müddetleri 10 bilâhare 20 seneye çıkarılmış ol
duğundan bu müddetten daha fazla taksitlerin 
uzatılmasına mevzuat müsait olmadığından mez
kûr dileğin tervicine imkân hâsıl olamamıştır. 
Yalnız hulûl eden taksitlerini ödemek kaydile 
muacceliyet kesbeden mütebaki taksitleri za
manlarında tediye edeceklerini icra zabtında ta
ahhütleri halinde bu taahhüdün kabulü Umum 
müdürlüğümüzce karar altına alınmış ve borç
lulara bu suretle kolaylık gösterilmesi Bursa 
Vakıflar müdürlüğüne tebliğ edilmiş olduğu» 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Umum müdürlükçe kolaylık 
gösterilmekte olduğu anlaşılmış ve esasen vatan
daşların talebile bir kanun çıkarılmasına imkân 
bulunmamış olduğundan tayini muameleye ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3042 6 - V - 1941

Vanda icrayı vekâletten men edilmiş oldu
ğundan bahsile kanunun tadilini istemekte olan 
müstedinin arzuhali üzerine tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3043 6 - V - 1941
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2436
2558

Tevfik Bekçi ve Ar. 
Elifli köyünden. 
Bafra.

Odun kesmeğe mü
saade edilmediğin
den şikâyet.

1266
1329

Vasfi Kaya. 
Halitoğlu.
Hoca Ali Efendi so
kak No. 20 
Mudanya.

Tapulu 150 dönümlük ormanlarından ağaç 
kesmeğe Orman idaresinin müsaade etmediğin
den ve bu yüzden çok mutazarrır olduğundan 
şikâyet eden müstedinin arzuhaline Ziraat ve
kâletinden verilen cevapta:

Beş hektardan büyük ve toplu meşcere ha
linde olan ve orman mefhumuna dahil bulunan 
bu yerden katiyata müsaade edilemediği bildiril
mektedir.

tş düşünüldü:
Muameleye kanaat edilmediği surette idarî 

dava yoluna gidilebileceğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3044 6 - V -1941

Emvali metrukeden Müstedi arzuhalinde : îskân talimatnamesi- 
istediği zeytinlik i nin «A» fıkrası mucibince metruk mallardan 
hakkında. j zeytinlik istediğini, 1935 de Mudanya kayma

kamlığının kanunun sarih maddelerini nazarı 
itibare almıyarak zeytinlik olup olmadığının 
ve verilip verilmiyeceğini istifsar eylemiş ol
duğunu ve nihayet Bursa îskân dairesinin tef
siri bir mütaleası ile hakkı sarihinin iptal edil
diğini, istediği zeytinliklerin harap olup müza
yedeye konulduğu zaman on lira bile kıymet 
takdir edilmediğini, mezkûr harap zeytinlik
lerin takdirî bedelle kendisine verilmesi için 
kanunî hakkının iptalden vikayesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti ceva
bında :

«Adı geçen 42 dekar zeytinlik verilerek na
mına temlik ve tescil edilmiş olup ortada bin
lerce topraksız çiftçi dururken ve bir çok mu
hacirlerin iskân işlerinde büyük müşkülât çe
kilirken bu şahsa daha fazla yardım yapılma
sına hiç bir suretle imkân olmadığı» bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele tatbik edil

mediğine ve böyle bir kanaatte ise idarî dava 
yoluna gidebileceğine binaen dilek hakkında 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3045 6 - V -1941
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Ahmet Şahar. 
Osmanoğlu.
Kamlık köyünden. 
Havza.

H. Hüsnü Kınacı. 
Eski Maraş sulh hâ
kimlerinden emekli. 
Urfa.

1823
1912

Herant Elmas. 
Veteriner, bakteriyo
loji ; serom ve aşı evi 
eratından.
Etlik - Ankara.

Arzuhal hulâsası

Açtığı alacak davası 
hakkında.

Hâkimlik yaptığın
dan avukatlık yap
masına müsaade edil-

Hukuku tasarrufi- 
yesine vaki müda
halenin meni.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kanunî hasımları aleyhine açtığı alacak da- 
vsının duruşma celsesinin talik olunduğu gün
de davanın yenileninceye kadar muameleden 
kaldırılmasına karar verilmesinden şikâyet 
eden müstedinin davayı yeniden açabileceğin
den Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3046 6 - V -1941

Âli mektep mezunu değilse de hâkimlik yap
tığından avukatlık yapmasına müsaade olun
masını isteyen müstedinin arzuhaline Adliye ve
kâletinin verdiği cevapta : 3499 sayılı kanuna 
göre dileğinin isafına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü:
Encümence de yapılacak muamele olmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3047 6 - V -1941

Hafik kazası halkından iken 1326 senesinde 
mezkûr kazada vefat eden dedesi Taciroğlu Ma- 
nakun sağlığında ve 1323 senesinde haricen se
netle satın aldığı üçte bir hisse ile kendi namına 
tapulu emvali gayrimenkulesini mahkemei şeriye 
huzurunda validesi Zarureye 1324 tarih ve -27 
numaralı ilâmla sattığını ve merkumun 1326 se
nesinde vefatile varis olarak yine kızı Zarureyi 
terkettiğini ve bunun da vefatile emval, kocası 
yani pederi Oski Sadlaoğlu kendisi Heranta 
kaldığını ve Hafik asliye hukuk mahkemesinde 
Hazine vekili huzurile istihsal eylediği 25 - VII - 
1931 tarihli ve 152 - 171 numaralı veraset ilâ- 
mile ve bu emavali gayrimenkuleye Hâzinenin 
müdahalesinin menine dair mahkemei asliyenin 
meni müdahale ve veraset ilâmlarile de bu mal
lara 33 senedenberi zilyet ve vergisini vermekte 

olduğu halde yine Hâzinece müdahale edildiğinden 
şikâyet edilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : « Adı geçen 
vereseden Namokoğlu (Seropi) yi saklamak su- 
retile veraset ilâmı almış ve bu suretle Hâzineye



I Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

J.355 Mükerrem Başsen. 
1416 Küçük hamam ma- 

| hailesi No. 1 
Mustafa eşi.

; Adapazarı.

2645
1-5780

Doğan Kahraman ve 
arkadaşları.

ait araziyi namına kaydettirmiş, bu sebeple vera
set ilâmının feshi, verilen tapu senetlerinin iptali 
için mahkemeye müracaat edilmiş olup davanın 
derdesti rüyet olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Vereseden mütegayyip ve mektum olan şalısın 

hissesi Hâzineye ait kalacağma göre bu noktadan 
açılan dava neticesine göre muamele yapılaca
ğından Encümence halen bir karar ittihazına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3048 6 - V - 1941

Mutasarrıf olduğu 
ormandan kesilen o- 
dunlar hakkında.

Mutasarrıf olduğu ormandan kestiği odun
ların bankaya olan borcu yüzünden haczedildi- 
ğini ve bu hususta bir memurun gareze mebni 
yaptığı muameleden dolayı vaki şikâyetinin bir 
cevapla karşılanmadığını istida edeıı müstedinin 
arzuhaline Ticaret vekâletinden verilen cevapta:

1926 yılındanberi borcunu vermiyen müste- 
diye taksitle 15 sene kolaylık gösterilmiş ve 
buna rağmen ilk taksitini de vermemiş bu se
beple kesilen odunlar üzerine icra yolile haciz 
konulmuş ve fakat paraya çevrilmeden katiya- 
tın Devlet ormanından yapılmış olduğu iddiasi- 
le Orman idaresi tarafından meni müdahale da
vası açılmış ve mahcuz odunlar, bloke olarak 
icra dairesi emrine bırakılmış olduğu bildiril
mektedir.

Iş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3049 6 - V -1941

Bölge sanat okulun
dan mezun oldukla-

Devlet meteoroloji jrından yedek subay-
işleri U. Müdürlü
ğünde ressam. 
Ankara.

lık haklarının tanın
ması.

Lise muadili sayılan bölge sanat okulundan 
mezun oldukları halde yedek subaylık hakkı ve
rilmediğinden şikâyet eden müstedilerin arzu
haline M. M. vekâletinden verilen cevapta : 

Müstedilerin tahsil durumları yedek su
baylığa kanunen müsait olmadığı bildirilmek-
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1 Arzuhal hulâsası
j
Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2641
2774

Fikri Taşköprü ve 
arkadaşları.
Nafia V. Demiryol
ları inşaat reisliği 
fen heyetinde desi
natör.
Ankara.

tedir.
Iş düşünüldü :
Binnetice bir İdarî dava mahiyetinde olan di

lek hakkında Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3050 6 - V -1941

2259
”2370

Halit Karademir ve 
arkadaşları.
Halk namına furun- 
cu esnafından. 
Bafra.

Vakıf akar atın satıl
masından şikâyet.

Vakıf akaratın satılmasından şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline karşı Vakıflar Umum mü
dürlüğünden verilen cevapta :

Bafrada vakıf akaratın varidatı masarifatına 
tekabül etmediğinden tasfiyesi zarurî olduğu bil
dirilmektedir.

Iş düşünüldü :
Yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3051 6 - V -1941

2455
2577

Yusuf Meriç.
Rıhtım caddesinde 
Reşit Ef. sokak No. 
62
Emekli albay. 
Kadıköy - İstanbul.

Tekaütlük hakkının 
verilmesi.

Bursa Heyeti mahsusasınca askerî nisbeti ke
silmiş ise de neşredilen Af kanununa binaen ia- 
deten tahsisi icabeden tekaüt maaşı için bir tef
sir veyahut bir kanun tedvinini isteyen müste
dinin arzuhali üzerine Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3052 6 - V -1941

2686
2823*

Kasım Dalkılıç. 
Askerlik şubesi Baş
kanı önyüzbaşı. 
Akseki.

j

istihkakının tam ola
rak verilmesi.

Tekaüt olduktan sonra ücretle şube reisliğinde 
istihdam edilmekte ise de istihkakının tam olarak 
verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Iş düşünüldü :
Tatbik edilen muameleye kani olmadığı suret

te idarî kaza yoluna müracaat edebileceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka

rar verildi. Karar No. Karar tarihi

3053 6 - V -1941

3288
"3459*

Osman ve kardeşleri. 
Bekâroğlu.
Liman köyünden. 
Kemalpaşa.

1

Kendilerine ait ara
zinin iskân heyeti 
tarafından göçmen
lere verildiğinden şi
kâyet.

Müstediler arzuhallerinde:
Dedelerinden intikal eden arazilerinin iskân 

heyeti tarafından muhacirine tevzi edildiğinden 
ve buna mukabil kendilerine evlerinden çok 
uzak ve sarp bir yerde nüfus başına üç dekar



Arzuhal verenle
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oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1954 Mehmet Gürcan. 
2052 Halife Sultan mahal-

I leşinde 48 No. lı ev
de.
Kastamonu.

Yolsuz olarak maa
şından tevkifat ya
pıldığı hakkında.

miktarında arazi verildiğinden şikâyet etmek
tedirler.

S. ve İç. Mu. vekâletinin cevabında:
«Dede ve babalarından bu şahıslara kalıp 

1330 senesindenberi işgalleri altında bulunan ve 
hiç bir suretle Hazine ile alâkası olmıyan toprak
ların ellerinden alınarak umum meyanında baş
kasına verilmesi ve bunun yerine de verim ka
biliyeti az olan topraklardan 73 dekar topra
ğın bunlara verilmesi doğru görülmediğinden 
derhal bu tevzi işinin düzeltilmesinin vilâyete 
emredildiği» bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Dilek yerine getirilmekle yapılacak muame

le olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3054 6 - V - 1941

Askerî mütekaitlerden olup 16 lira almak
ta bulunduğunu ve dere kanunu mülga olduğu 
halde maaşından 4 lira kesildiğini, yaşının 
icabı bu mükellefiyetten affedilmesi lâzımge- 
lirken mülga olan bu kanun ile halen mükellef 
tutulduğunu şikâyetle müracaatte bulunan 
müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden 
verilen cevapta:

Kastamonu vilâyet merkezinin ortasından 
geçmekte olan dereye Ilgazın eteklerinden ge
len suların karışarak her yıl bir çok maddî 
zararların meydana geldiği vilâyet nafiasmca 
yapılan tetkikatta dere yatağının temizlenme
sine lüzum görülmüş ve enharı sagire tathiri 
hakkındaki kanun mucibince vilâyet idare he
yeti kararile 15 yaşından yukarı olanların dört 
gün çalışmağa ve bedenen çalışmıyanlar da 2 
lira naktî mükellefiyete tabiyetleri kabul edil
miş ve müştekinin 2 liradan ibaret olan malî 
mükellefiyetinin ifasına mâni bir hal olmadığı 
ilâve olunmuştur.

İş düşünüldü:
Bu muamelenin yanlışlığına kanaat edildi

ğine göre idarî dava yoluna müracaat edilme
si icabedeceğinden Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3055 6 - V - 1941
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2472
‘2594

Celâl Usta.
Etlik aşağı eğlence 
No. 24
Albay Muhittin nez- 
dinde.
Ankara.

1586 |
1660!1
2796 I 
”2935

Osman Nuri Cinan. 
Yüksek İktisat ve Ti
caret mektebi birin
ci sınıf No. 303 
İstanbul.

Türk tabiiyetine a- 
lnıması.

Yetim maaşının tah
sis kılınmadığından 
şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : 1929 da Türk tabaası 
olmak için müracaat ettiğini ve 1933 - de de si
cille müslüman olarak kaydedildiğini ve Celâl 
ismini aldığını beyanla Türk tabiiyetine geçme
sini istemektedir.
Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
durumu Vekiller Heyeti kararnamesine uyğun 
görülemediği için dileğinin raddolunduğu ve 
kendisine de tebligat ifa kılındığı bildirilmek
tedir.

Iş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

3056 6 - V - 1941

Açık bir emsal olmasına rağmen babasının 
şehadet tarihinden itibaren yetim maaşının tah
sis kılınmadığından şikâyet eden müstedinin ar
zuhaline Millî müdafaa vekâletinden verilen ce
vapta :Müstedinin müracaat tarihi olan 1 - V -
1935 den 19 yaşını ikmal ettiği 1 - VII - 1936 
tarihine kadar istihkakı 38 lira 50 kuruşun tes
viye kılındığı bilâhare şehadet tarihinden müra- 
caati tarihine kadar alacağının verilmesini de 
istemiş ise de 3107 sayılı kanunun hükümlerine 
binaen bu dileğin kabul edilmediği ve bu sebep
ten Devlet şûrasına müracaatta bulunan muma
ileyhin davasının tecavüzü merci sebebile red
dedildiği bildirilmekte ve tahdidi sin ile alâka
dar olan müstediye 38 lira 50 kuruş verilerek 
alâkasının kesilmesine rağmen gösterdiği misalde 
tahdidi sin ile alâkası olmayan Recebe on sene
lik maaşının tutarı olan 330 liranın verildiği ilâ
ve olunmaktadır.

Iş düşünüldü : Vaki muameleye kanaat ede- 
miyen müstedinin Devlet şûrasına açtığı davası
nın reddine karar verildiği anlaşılmakta ve Yük
sek Meçisin 803 sayılı kararma tevfikan Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3057 6 - V -1941
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Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2681
"2818

Nazım Fadıllıoğlu. 
Belediye Reisi. 
Arapkir.

3415
148T

Hukuk hâkiminden 
şikâyet.

Saadet Gökalp. 
Belediye ebesi. 
Darende.

Maaşının 20 
çıkarılması.

liraya

Kendisine şahsî husumeti olan Hukuk hâki
mi Nurinin duruşma gününden bir gün sonra 
yolsuz olarak tanzim eylediği bir zabıt varaka- 
sile gûya mahkemede münasip olmayan kavil 
ve filî hareketlerinden dolayı kabili temyiz ol
mamak üzere bir hafta hapsine karar verilmiş 
ve bundan başka Evkaf idarresile belediye ara
sında kile ve kantar resimlerinin ihtilâflı olma
sına rağmen eibayete müdahale edildiği vesile- 
sile de ayrıca altı ay 22 gün ve kezalik belediye
ye ait borçlardan dolayı mal beyanında bulun
madığı için sekiz gün mahkûmiyetine karar ve
rilmiş ve kabili temyiz olan bu son kararlar 
aleyhine temyiz yoluna gidilmiş ise de ilk bir 
haftalık kararın temyizi kabil olmadığından 
Yüksek Meclise müracaata mecbur kalmış oldu
ğundan bahsile bu kararın bozulmasını isteyen 
müstedinin arzuhaline Adliye vekâletinden ve
rilen cevapta:

Filhakika bir haftalık mahkûmiyete esas 
olan zabıt varakasının bir gün sonra tanzim edil
miş olduğu anlaşıldığından gerek bu noktadan 
ve gerek suç teşkil eden diğer yolsuzluklarile 
memuriyet nüfuzunu suiistimal eden hâkim Nu
ri hakkında işten menedilmek ve muhakeme al
tına alınmak suretile muameleleri yapılmış ve 
müstedinin bir haftalık mahkûmiyetine ait hük
mün hâkim hakkmdaki takibat sonuna kadar in
faz edilmemesi temin kılınmış ve o hükmün hak
sız olarak verildiği hükmen sabit olursa cezanın 
ademi infazı için icabeden muamelenin yapıla
cağı tabiî bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Şikâyet üzerine Adliye vekâle
tince icabeden kanunî muamelelere tevessül 
edildiği anlaşıldığından Encümence yapılacak . 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3058 6 - V -1941

Tıp fakültesi ebe kısmından mezun ve ma
aşının 20 lira üzerinden tediyesi meşrut iken be
lediyece kendisine on beş lira verildiğinden şi
kâyet etmekte olan müstedinin arzuhali üzerine 
Sıhhat vekâletinden verilen cevapta:

Tanzim kılman belediye bütçesi vekâletçe



j Arzuhal verenle-
N2 | rin adı, sanı ve
Üİ 1 oturdukları yer Arzuhal hulâsası

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

görülmeden Vekiller Heyetince tasdik kılınmış 
ve haklı olan müstedinin 20 lira maaşla Ayva
cık belediyesine tayin kılınmış olduğu bildiril
mektedir.

İş düşünüldü: Dilek vekâletçe yerinde gö
rülerek müstedinin matlubu isaf kılınmış oldu
ğundan Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

sine muhassas olan malûliyet maaşından feragat 
eylemiş ve bilâhare Hatayın ana vatana iltiha-

olan malûliyet maaşı hakkının verileceğine dair 
kanunî bir sarahat olmadığından dileğinin ye
rine getirilememiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Muameleye kanaat edilmediği 
j surette idarî kaza yoluna müracaat edilebilece-

| başka bir yerden geliri olmadığını, şehit ba- 
I basından tahsis edilen maaşın iadeten verilme- 
] sini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında:
«7 - XII -1931 tarihli ve 695 sayılı kararın 

bu maaşın iadeten bağlanmasına mâni oldu
ğundan dileğin isafı mümkün olamadığı» bildi
rilmektedir.

Karar No. Karar tarihi

3059 6 - V - 1941

2215 | Hüseyin. 
2324İ Şahinoğlu.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Türk tabiiyetini iktisap ettiğinden ve harp 
malûlü ise de maaş bağlanmadığından ve Mali
ye vekâletinin verdiği cevaba kanaat edemedi
ğinden bahsile şikâyet eden müstedinin arzuha
line Maliye vekâletinden verilen cevapta:

Köşker pazarında 
makina ve kundura
cı.
Malûl.
Antakya.

Hatayda iken müstedinin Fransız tabiiyetini 
Türk tabiiyetine tercih etmiş ve evvelce kendi-

kile Türk tabiiyetini iktisap etmiş ise de sakıt

ğinden Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3060 6 - V - 1941

2538 ı Şükrüye Maraba. Yetim maaşı H. 
2665 J Zait Ef. Mahallesin

de.
| Marabaoğullarından. 

Bayburt.

Müstedi arzuhalinde : Şehit babası binbaşı 
İsmail Hakkıdan sonra annesinin kocaya git
mesinden ve 1935 senesinde kendisinin de iz
divaç ettiğinden dolayı 433 kuruş eytam ma
aşının kesildiğini, iki çocuğu ile bikes kalıp
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası
!

Encümen karan ve ne aebebden verildiği

■ ' ' . -
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İş düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmedi

ği surette İdarî dava yoluna gidilmesi icabede- 
ceğinden Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3061 6 - V - 1941

1397
1459

Ahmet özer.
Türkali mahallesin
de Sel sokağı No. 3 
İstanbul. - Beşiktaş.

Oğlunun yetimlerine 
maaş tahsisi.

Oğlu erbaş Salih özerin vazifesini ifa sıra
sında aldığı hastalıktan dolayı vefat ettiğin
den yetimlerine maaş tahsisini isteyen müste
dinin arzuhaline Millî Müdafaa vekâletinden 
verilen cevapta:

Tüberkilostan vefat eden Ahmet özerin 
ölüm sebebi 1683 sayılı kanunun 45 nei mad
desine uygun olmadığı gibi hizmet müddeti de 
4 sene olduğundan ayni kanunun 19 ncu mad
desine tevfikan maaş tahsisine imkân olmadığı 
ve müstedinin Devlet şûrasma açtığı davanın 
vazife noktasından reddedildiğini ve müracaat- 
te bulunduğu Divanı muhasebatça da : Ayni 
kanun hükümleri ile beraber 46 nci madde 
mucibince subaylarla askerî memurlara ait 
olup gedikli arbaşlarm yetimlerine maaş tah
sisine imkân olmadığı noktasından dilek redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Dileğin ademi kabulü üzerine müstedinin 

Askerî temyiz mahkemesine müracaati ica- 
bederken böyle yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
Encümence dilek üzerine bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3062 6 - V - 1941

2085
2189

Haşan Altınel.
Yağ pazarı sokağın
da marangoz.
Keşan.

Komiser ve bekçi ta
rafından tahkir edil
diğinden şikâyet.

Bir yardım münasebetile hem bekçi ve hem 
komiser tarafından tahkir edildiğinden şikâyet 
eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâletin
den verilen cevapta: Şikâyetin tahakkuk etme
diği bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Delâil ile dava açılabileceğin
den Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3063 6 - V - 1941.V , ;
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Eneüuaen kararı ve ne sebebden verildiği

1489
1556

Aziz Bilim. 
Cumhuriyet H. P. 
aaalığtadan mülga 
Kızılay babamı. 
İskenderun.

Emvali metrukeden 
arazi verilmesi.

Hatay meselesinde fedakârane mesaisine ve 
dört yüz altın lira kaybetmesine binaen geçin
mek üzere kaybettikleri parasını veya emvali 
metrukeden arazi verilmesini isteyen müstedinin 
arzuhaline Sıhhat vekâletinden verilen cevapta: 
Muhacir ve mübadil olmadığından kanunî yar
dıma imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Kanuna temas etmeyen dilek 
hakkında Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3064 6 - V -1941

2457
2579

2475
2597

2476
2598

2490
2612

Mehmet Akyazılı.
*2. S. Tüm. Zh. Al. 
1 nci tank taburu 
10 2 nci bölük maki
nisti.
Lüleburgaz.

Bahri. Gür tek.
5, nci Top. Al. 7. 
sınıf kamacı memu
ru.
Edirne.

Salih Güldür.
54. Top. AL-Demirci 
memuru muavini. 
Edirne.

'Şükrü öktem.
Dâfi .tayyare S..7. 
ışıldak makinisti. 
Tekirdağ.

Sanayii. harbiye su- 
/ baylığı hakkı veril
mesi.

Askerî sanat lisesini ikmalden sonra fabrika
larda stajlarını bitirmiş ve harp sanayii subay 
sıfatını iktisap etmiş oldukları halde askerî me
mur tanınmalarından şikâyet eden müstedilerin 
arzuhallerine M. M. vekâletinden verilen cevapta : 

3923 sayılı kanun mucibince yetiştirilen müs
tedilerin harp sanayii subayı sıfatını haiz olma
dığı bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
Kanuna muhalif bir muamele tatbik edilmedi

ğinden dilek üzerine bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3065 6 - Y - 1941

1610
1577

• W

•Mehmet Koparan ve
arkadaşları.
üzümcü.
Nevşehir.

Üzümlerinin İnhisar
lar vekâletince satın 
alınması.

Halktan tedarik ettikleri üzümlerinin, müstah
sil olmadıkları için Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
letince mubayaa olunmadığından şikâyet eden 
müstedilerin arzuhallerine vekâletten verilen ce
vapta : Nazımlık vazifesini yapmak üzere on kü
sur milyon üzüm mubayaa edilmiş müstahsil ol
mayan müstedilerden alınmamış ve maamafih 
bunların hakkında Ticaret vekâletine malûmat 
verilmiş olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü :
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Arzuhal verenle- 
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal mılâsası

1637
1715-

E. Fahri Peker. 
.'Feriköy tramvay du
rak No. 11 
Pangaltı.
İstanbul.

Müddei umumiden 
şikâyet.

Encümen karan ve;ne sebebden verildiği

Dilek üzerine bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3066 6 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : İstanbul Cümhuriyet 
müddeiumisi tarafından muhalif usul ve kanun 
olarak tatbik edilen haksız ve yolsuz muamele
lerden dolayı mütemadiyen şikâyette bulundu
ğunu ve bu şikâyetlerinin Cümhuriyet müddeiu
mumiliğinde kayıtlı olduğunu, Adliye vekâleti 
vaki mükerrer şikâyetlerini Hâkimler kanunu
nun sarih mevzularma rağmen tahkik etmedi
ğini haksız muameleleri, mahkeme esnasındaki 
hakaretleri, davasını sürüncemede bırakmaları, 
şikâyet vesikalarını dosya arasından kaybetme
lerini, mahkeme zabıtlarının usulsüz ve kasden 
noksan tutulmalarını, ihtiva eden bu şikâyetleri
nin mevzuunun hâlâ devam etmekte olduğunu 
anlatarak Teşkilâtı esasiye kanununun 82 nci 
maddesine dayanarak Hâkimler kanununun 99 - 
103 ncü maddeleri dahilinde tahkikat icrasını is
temektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Adı geçen 
ayni mealde vekâletimize müracaat edip subut 
delillerini bilâhare bildireceğini ifade ettiği hal
de 5 - IV - 1940 daki ifadesinde subut delilleri
ni hâkimler hakkında tahkik izni verildikten 
sonra bildireceğini beyan etmek suretile subut 
delili göstermekten imtina etmiş ve dolandırıcı
lık suçundan dolayı müşteki hakkında İstanbul 
Asliye birinci ceza mahkemesinde açılan dava
lara tevhiden bakılmakta olup halen derdesti rü- 
yet bulunmuş olduğunu bildirmektedir.

îş düşünüldü : Vekâletin cevabında yazılı 
olduğu veçhile tahkikata tevessül için kanunî 
delillerin ibraz veya beyanından sonra muamele 
ifa edilebileceğinin bu yolda hareket edilmemesi 
yüzünden istenen tahkikata tevessül olunmaması 
kanuna muhalif görülmediğinden dilek üzerine 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3067 6 - V -1941
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Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı ye 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2309
2421

Salim Dinç.
Zaferiye mahallesin
de Balıkesir jandar
ma birliği erbaşla
rından.
-Keşan.

Tekaüt maaşı bağ-' 
lanması.

Müstedi arzuhalinde:
Jandarmada 27 sene hizmet görüp Başçavuş 

iken yaş haddine tevfikan ikramiye ile alâkası 
kesilmiş ise de 1861 sayılı kanuna tevfikan te
kaüt maaşının bağlanmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
812 sayılı kanunu meriyet mevkiinden kal

dıran 1861 sayılı knuna tevfikan ikramiye ile 
alâkası kesilmiş olan müstedinin dileğinin isafı
na imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Muameleye kanaat edilmediği surette kazaî 

mercilere müracaat olunabileceğinin Encümeni- 
mizce yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihir

3068 6 - V - 1941

2792
2931

Ahdi Eker.
Yusuf oğlu.
Şar mahallesinden. 
Mardin.

Saf arapkan aygırı
nı sifat yapmaktan 
menedildiğinden şi
kâyet.

Müstedi arzuhalinde:
Saf arapkan aygırını sifat yapmaktan men 

ettiklerinden şikâyet etmektedir.
Ziraat vekâleti cevabî tezkeresinde:
Cenup vilâyetleri arap atı yetiştirmek kara

rında olduğu ve saf arapkan aygırlarile veteriner 
nezareti altında sifat icra ettirildiği ve durin 
hastalığına mâni olunmak üzere tertibat alındı
ğı ve esasen Abdi Ekerin hayvanı safkan olma
dığını ve tayin edilen üç vilâyetten başka vilâ
yetlerde sifat yapmasında bir mâni olmadığı bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü: Encümenimızce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3069 6 - V - 1941

1585
1659

Fehmi Şans.
Buca belediye cad
desi No. 75 
İzmir.

ihbar ettiği hususla
ra ait tahkikat ya
pılması.

.

Müstedi arzuhalinde: Devlet demiryolları İz
mir sekizinci işletme vagonej kısmında on beş 
senelik işçi olduğu vagonların numuneye muva
fık şekilde dört vida ile yapılması icabederken 
iki vida ile yapıldığını ihbar etmesi üzerine mü
fettiş gelip yapılan işi durdurduğunu bu ihba- 
rattan muğber olan mafevki kendisini tenzili 
smıfla Eskişehire naklettiklerini fakat kabul 
edip gitmediği için açıkta kaldığını tekrar eski



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1277 Galip Günay.
1337 Şerefiye mahallesin

de müftü Abdullah 
Ef. vakfı evlâdın
dan.
Erzincan.

Tevcih muamelesi ya
pılmadığı ve vakfın 
mazbuteye alındığı 
hakkında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

işini istemesi üzerine kendisine (işinize alınmı- 
yacaksmız) cevabı verildiğini, kimseye şahsî bir 
garazı olmayıp yalnız Devlet bütçesinin zararını 
düşündüğü için bu ihbarda bulunduğunu anla
tarak ihbaratınm hakikatinin meydana çıkarıl
ması için tahkikat yapılmasını istemektedir. 

Münakalât vekâletinin cevabında : 
«Müstedinin ihbaratı tahkikat neticesi varit 

görülmeyip âmiri hakkında hilâfı hakikat ih- 
baratta bulunduğu ve bu isnatları da 5 - VIII - 
1940 tarihli tezkeremizdeki tadat olunan suçlar 
arasında yazılı olduğu» bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3070 6 - V - 1941

Vakıf tevliyetinin meşrutünlehi olduğuna 
dair ilâm istihsal ettiği halde tevcih muamele
si yapılmadığından ve vakfın mazbuteye alın
dığından \e  kendisine intifa hakkı verilmedi
ğinden şikâyet eden müstedinin arzuhaline 
Vakıflar umum müdürlüğünden verilen cevapta: 

«Mezkûr vakıf mütevellisinin vefat etmesi 
ve hayratı yalnız bir cami olup bunun da yıkı
larak kadro harici bırakılması ve başkaca hay- 
rî ve filî bir hizmeti kalmaması hasebile Va
kıflar kanunu hükmüne göre vakfın idare mec
lisince mazbutaya alındığı,

İntifa hakkı talebine gelince : Vakfiyesin
den mütevelli olanlara ait bir tahsis mevcut 
ise de tevliyetin müstedinin uhdesine tevcihi 
yapılmamış olmasına binaen bu hususta tale
binin tervicine imkân görülememiş, müstedi
nin bu hususta Devlet şûrasına açtığı dava he
nüz neticelenmemiş bulunduğu» bildirilmekte
dir.

îş düşünüldü:
Müstedinin idarî dava açtığı ve bunun da 

rüyet edilmekte bulunduğu anlaşıldığından En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3071 6 - V -1941
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oturdukları yıer

Arzuhal hulâsası

90911 Osman Kayhan.
1682 Lük köyü muhtarı. 

Yozgad.

Yardım buğdayının 
verilmesi.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yapılan vait ve tebliğata rağmen yardım buğ
dayının verümediğinden şikâyet eden müstedinin 
arzuhaline Ziraat vekâletinden verilen cevapta : 
Müstedi köyün bankaya olan borcunu vermedik
lerinden düeklerinin yerine getirilemediği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü :
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3072 6 - Y - 1941

Reis 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip
Samsun Aydın 

A. Menderes
Balıkesir 

F. Sözener
Bolu 

L. Gören

Gazianteb 
M. Şahin

Niğde 
N. Ereni

Samsun 
N. Fırat

Siird 
Şevket Dağ

Sinob 
İ. C. Aliş

Tokad 
M. Develi

T. B. M. M. Matbaan
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2788
2927’

2571
2704

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

İbrahim Ergun. 
Erenköy Etem Ef. 
caddesi No. 21 
İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tekaüt ikramiyesi
ni n nısfının verilme
diğinden şikâyet.

Orhanıye köyü İhti
yar heyeti. 
Bandırma.

Arazi verilmesi.

Arzuhal sahibi : Tekaüt ikramiyesinin nıs
fının verilmediğinden ve bu hususta Devlet şû
rasından istihsâl eylediği ilâmın da infaz edil
memiş olduğundan ve arzuhaline cevap verilme
miş olduğundan şikâyet etmektedir..

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabî ya
zılarında :

Tekaüt ikramiyesinin açık maaşı üzerinden 
verilmesine razı olmıyan müstedinin Devlet şû
rası nezdinde açtığı dava sonunda ikramiyenin 
yarım maaşı üzerinden verilmesine karar almış 
ise de kararının infazı için tahsisat mevcut ol
madığı ve Meclisi âliye münakale teklifinde bu
lunulduğu ve tahsisatın temininde mumaileyhin 
bakiye ikramiyesi verileceği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü :
îlâm hükmünü infaz etmek üzere Meclisi âli

den münakale kararı alındığında dileğin yerine 
getirileceği anlaşılmakla yapılacak muamele ol- 
madığna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3073 7 - V - 1941

305 tarihinde Romanyadan hicretle oturduk
ları köye iskân edilerek nüfus başına iki dö
nüm tarla isabet etmek suretile çok mahdut ara
ziye malik kılınmışlarsa da maişetlerini temin 
için ortakçılık, icarcılık ve hizmetkârlık ile meş- 
ğul bulunduklarını ve halbuki civarlarında mev
cut ve müsait arazilerden tahsis kılındığı surette 
ihtiyaçlarının temin edilmiş olacağını ve bilhas
sa Haci mennana ait arazinin kendilerine veril
mesi suretile ihya edeceklerini beyan ve istida
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2743
2881

2128
2236

2iî55
2468

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Memed Ali Tekin. 
Ilacıbayram mahal
lesi Ballı sokak No. 
12
Niğdeııin Fertek kö
yü kooperatifi or
taklarından.
A nkara.

Kadri Altın. 
Bankalar caddesi şe
hir bahçesi kapısın
da örücü Yusuf ya
nında.
Eski Hatay muame
lât memuru.
Ankara.

Borçlarının tecili.

Memuriyete tayini 
ve açık maaş ve har
cırahının verilmesi.

eden müstedi köyün arzuhaline Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletinden verilen cevapta : 

Müstedilerin oturdukları köyde halkm ihtiya
cından fazla arazi olmadığından dileğin bu köy
den temini mümkün olmadığı ve rus tebaa
sından Hacı Mennana ait arazinin de bunun 
kızı Türk tebaası birisi tarafından tasarruf ve 
idare edilmekte olduğundan tevziine imkân ol
madığı ve istenilen arazileri işleyenlerin elinden 
alıp bu sefer onlarm topraksız bırakılmasının caiz 
olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Kanuna muhalif bir muame
leden şikâyeti muhtevi olmayan ve bir ihtiyacın 
temini dileğine mütedair bulunan dilek hakkında 
Encümence bir muamele ifasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3074 7 - V -1941

Müstedi arzuhalinde: Kooperatife olan bor
cundan dolayı bağınn haczen satılığa çıkarıl
dığından bahsile borçlarının ödenmesi için im
kân verilmiesini istemektedir. Ticaret vekâleti
nin cevabî tezkeresinde: ayni mealde vekâlete 
verilen bir istida üzerine vaziyet tetkik edil
miş ve 1937 senesindenberi borcuna mukabil 
hiç tesellümatta bulunmayan ve mucip sebepler 
gösteremeyen müstedinin borçlarının teciline 
imkân olmadığı kendisine bildirildiği yazılmak
tadır.

îş  düşünüldü: tayini mjuameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3075 7 - V - 1941

Hatay Emniyet muamelât memurluğundan 
açıkta kalmasına rağmen bir memuriyete tayin 
kılınmadığı ve açık maaş ve harcırahlarının 
verilmediği için Devlet şûrasına müracaatla le
hine karar aldığı halde yine bir vazifeye tayin 
kılmmadığından şikâyet eden müstedinin arzu
haline Dahiliye vekâletinden verilen cevapta: 

Münhal olmadığından Diyarbakır emniyet 
kadrosunda dördüncü sınıf muamelât mem(ur-
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luğuna tayin kılınan müstedinin açık maaşı 
ile harcırahı için gereken muamelenin yapıl
makta olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: icabeden muamele yapılmış 
ve bir kısmı da yapılmakta bulunmuş olduğun
dan tayini muameleye mahal olmadığna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3076 7 - V - 1941

1882
1977

Halis Arat.
İğdır eski posta tel
graf müdürü. 
Sarıkamış.

Memuriyete tayini. Zimmete para geçirmekten dolayı mahkûmi
yetine dair verilen karardan sonra ilâmda ya
zılı memuriyetten marhrumiyet müddetini ikmal 
etmiş ve Hâzineye olan borcunu da tamamen 
ödemiş olduğundan evvelce bu noktaya matuf 
noksandan dolayı isaf edilmiyen dileğinin ka- 
bulile bir memuriyete tayinini istiyen müstedi
nin arzuhaline karşılık, Münakalât vekâletinden 
verilen cevapta : 2000 küsür lira zimmeti tahak
kuk eden ve mahkûmiyetine karar verilen müs
tedinin işten menine karar verilmiş ve tekrar 
vazifeye alınmasına lüzüm görülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

Görülen lüzüm üzerine encümene davet edi
len Münakalât vekili Cevdet Kerim încedayı- 
nın verdiği izahatta : Emsali bir memur hakkın
da tatbik edilen ayni muamele üzerine Devlet 
şûrasından sadır olan bir kararda; alâkası kesi
len bir memurun tekrar memuriyete tayini da
iresinin takdirine muallâk görülmüş olduğun
dan zimmeti hükmen tahakkuk eden müstedinin 
de tekrar vazifeye alınmasına lüzüm görülme
diği bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Hükmen altı ay memuriyet
ten mahrum bırakılan müstedinin bu müddeti 
ikmalden sonra herhanği bir Devlet memuriye
tine kabul edilmesi kanunen caiz ise de kendi
sini işten meneden vekâletin tatbik ettiği mua
mele Devlet şûrasınca bozulmadan sırf memuri
yetten mahrumiyet müddetinin ikmali sebebile 
tekrar vazifesine alınmasını istilzam eden kanu
nî bir hüküm olmadığından hakkında tatbik edi
len muamelede bu cihetten kanuna aykırı bir



* Arzuhal verenle-
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cihet görülmediğinden dileğin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

3077 7 - V - 1941

2260
"2371

Müştak Artun. 
Hususî muhasebe tah
sil memuru.
Doğu Bayazit.

.

Mağduriyetten vika
yesi.

Müstedi arzuhalinde :
Kızıldize Gümrük muhasebe veznedarı iken 

inzibat komisyonunca memuriyetten çıkarıldığın
dan ve vaktile müracaatta bulunmadığı için Dev
let şûrasına açtığı davasının zaman geçmesinden 
dolayı reddedildiğinden ve açık maaşları hakkın
da vaki müracaatı üzerine Devlet şûrasından le
hine karar istihsal eylemiş olduğundan bahsile 
mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında : 
Kefalet kanununun 6 nci maddesine tevfikan 

hakkında memuriyetten ihracına dair inzibat 
meclisince verilen kararın refi için vaki davası
nın zaman geçmesi sebebile Devlet şûrasından 
reddedildiği ve bilâhare açtığı dava ile açık maaş
larının verilmesine dair hüküm verildiğinden 
haklarının ödendiği bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine encümene davet edi
len vekâlet zatişleri müdürü Raif Yurdakulun 
izahatına göre : Müstedinin açık maaşları hak
kında istihsal eylediği Devlet şûrası ilâmının bir 
fıkrasında müstedinin Devlet memuriyetinde is
tihdamına mâni bir hali olmadığı yazılı oldu
ğundan şimdiki vazifeye tayin kılınmış olduğu ve 
vekâlet inzibat meclisinin kararı Devlet şûrası 
kararile kaldırılmadığından mumaileyhin eski 
vazifesine iadesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

îş  düşünüldü-: Tetkik edilen kâğıtlara ve alı
nan izahata göre vekâlet inzibat komisyonu ka
rarile vazifesinden çıkarılan müstedinin yine va
zifesine iadesi hakkında Devlet şûrasından bir 
karar verilmemiştir. Yalnız Devlet hizmetinde 
istihdamına bir mâni bulunmadığına dair Dev
let şûrasının ikinci ilâmındaki bir fıkra mevcut
tur. Binaenaleyh ref edilmeyen vekâletin inzibat 
kararı dururken müstedinin eski vazifesine ia
desine kanunî imkân bulunamamış ve yine Dev
let hizmetinde istihdam edilen ve hükümle hakkı 
bulunan müterakim maaşlarım almış olan müs-
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tedinin dileğini isaf etmiyen vekâletin muamele
sinde bir kanunsuzluk olmadığından dileğin red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3078 7 - V - 1941

2669
2806

Dede Dönmez.
Halil îbrahimoğlu. 

Cezaevinde, mahkûm. 
Karaman.

■

Ereğli hapishanesine 
nakli.

Müstedi arzuhalinde : Bakiyei müddetini 
memleketi olan Ereğli hapishanesinde geçirmek 
üzere nakline müsaade edilmediğinden şikâyet 
etmektedir. Adliye vekâletinin cevabî tezkere
sinde :

Bir sebebi mücbir olmadıkça bu gibi mah
kûmların arzuları veçhile yerlerinin değiştiril
mesi İdarî mahzurlar tevlit ettiği ve Ereğli ha
pishanesinin vaziyetinin müsait olmadğı bildiril
mektedir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3079 7 - V -1941

2716
2856

Kemal Köprülü.
9. Tümen 9. Topçu 

alayı 2. batarya ko
mutan vekili üsteğ
men.
Sarıkamış.

Nasb:nm zamanında 
yapılmamış olduğu.

Müstedi: Üsteğmen nasbinin zamanında ya
pılmamış olduğundan şikâyet etmektedir. Millî 
müdafaa vekâletinin cevabında : Bu subayın 
Askerî temyiz mahkemesine açtığ davanın he
nüz intaç edilmediği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Salâhiyetli mercie müracaat 
etmiş olduğu anlaşılmakla tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3080 7 - V -1941

ı072
1İJ4

1407
1472

Genç Haşan.
Fatih malûl gaziler 
cemiyetinde Enver 
nezinde.
İstanbul.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Harpte malûl kalmış ve çalışamıyacak va
ziyete düşmüş olduğundan malûliyet maaşının 
bağlanmamasından şikâyet etmekte olan müs
tedinin arzuhaline Millî müdafaa vekâletinden 
verilen cevapta : Müstedinin müracaatta bulun
duğu Askerî temyiz mahkemesinden ve Devlet 
şûrasından davalarının reddedilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayıl 
kararma binaen salâhiyetli mahkemede görülüp
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halledilen hâdise üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadğına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

3081 7 - V -1941

2772
2910

2327
2440

Reşat Demirkazık.
T. B. M. M. Daire 
müdürlüğünde me
mur.
Ismetpaşa mahallesi 
Çay sokağı No. 1 
Ankara.

Askerî vaziyetinin 
aydınlatılması.

Topçu okulunda iken mahkûm edildiğini ve 
askerlik nisbetinin kesildiğini Askerî temyiz 
mahkemesine ve Devlet şûrasına vaki müraca
atlarından müsbet bir netice alamadığını beyanla 
askerî vaziyetinin aydınlatılmasını isteyen müs
tedinin arzuhaline Millî müdafaa vekâletinden 
verilen cevapta: Topçu mektebinde fesat çıkar
mak suçundan mahkûm edilip ordudan ihraç 
edilen müstedi hakkında 1076 sayılı kanunun 
23 ncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan 
askerlik mükellefiyeti kanununun tatbik edile
ceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3082 7 - V - 1941

Ali Şettam örser. 
Hükümet meydanın
da Dölen pastahane- 
sinde.
Konya.

iskânı hakkında. Bir çok fedakârlıklarından bahsile iskânını 
isteyen müstedinin arzuhaline Sıhhat vekâle
tinden verilen cevapta:

Konya vilâyeti ile yapılan muhabere netice
sinde müstedinin İstanbul Eminönü kayma
kamlığı dahüinde nüfus sicilline mukayyet ol
duğu ve hini tescilinde muhacirliğine dair bir 
kayit bulunmadığı ve halen de Konyada gös
terdiği adreste bulunamadığı ve 1329 tarihinde 
geldiğine ğöre yerli halk muamelesine tâbi tu
tulması icabettiği büdirilmektedir.

îş  düşünüldü: Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3083 7 - V - 1941

2506
2630

Remzi Turhal, 
istiklâl okulu karşı
sında No. 82 
Adana.

Seyhan Hususî ida
resine ait sinema H.

Verilen arzuhalde : Seyhan hususî idaresine 
ait sinemanın 1940 malî yılı bedeli icarınm, Millî 
koruma kanununun 30 ncu maddesinin yanlış 
tefsiri suretile ve dun bedel takdiri ile eski müs- 
tecirine ihale edilmiş olduğundan şikâyet edilmek-
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1926
■2023

Şevket Turgut.
On dördüncü jandar
ma mmtaka komu
tam Yarbay.
Afyon.

Albaylığa terfi etti
rilmesi

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tedir.
Dahiliye vekâletinden alman cevapta :
Millî koruma kanununun 4 ncü maddesi mu

cibince 30 ncu maddede istihdaf edilen icar be
dellerinin arttırılmaması hakkında Koordinasyon 
heyetinin Vekiller Heyeti kararile vilâyata yapı
lan tamimde (Esaslı tamir veya ilâveler yapmak 
veya ihya ve imar etmek suretile bir gayrimen
kulun kıymetinde tebeddül husule getirilmiş veya 
bu sebeple geçen seneye nazaran malûm olan 
icar bedelinin arttırılması icabetmiş bulunursa 
bu gayrimenkule 2490 sayılı kanunun 15 nci 
maddesi hükümleri dairesinde vilâyet daimî en
cümeni ve belediye encümenleri tarafından icar 
bedeli takdir edilmesi ve fakat bu bedelin geçen 
sene rayicine müstenit bulunması) lüzumu tebliğ 
edilmiş olmasına ve heme kadar müstedi Millî 
koruma kanununun 30 ncu maddesindeki (Mu
ayyen) kelimesinin muhammen diye tefsir edil
miş olduğundan bahsetmekte ise de icar bedelle
rinin arttırılması hususunda İcra Vekilleri He
yetince müttehaz karara ve mezkûr karara istina
den Seyhan vilâyetinin belediye ve ticaret odasına 
müracaatla mezkûr sinema bedeli icarınm 1939 
rayicine göre takdir ve eski müstecire ihale edil
miş olmasından yolsuzluk görülmediği bildiril
miştir:

îş  düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3084 7 - V -1941

Verilen arzuhalde: Millî mücadelenin bida
yetinde Zonguldak ve Bolu havalisinde ifa etti
ği hizmetlerden dolayı Heyeti Vekilece kıdem 
ve maaşı emsali gibi hesap edilmek şartile binbaşı 
üniforması taşımasına karar verilmiş olması, mü
teakip inhalarmda fevkalâdeden terfi ettiği ze
habını hasıl ettiğinden 400 numaralı kanun mu
cibince terfi etmek üzere jandarma umum komu
tanlığınca tanzim edilen defterden isminin çı
karılması üzerine bu terfiden mahrum kaldığını 
bu suretle yapılan yanlışlığın binbaşılık ve yar-
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baylık nasıplanna da tesir ettiğini ve bidaye- 
ten yüzbaşılık kıdemine yapılan bir sene zammın 
da kaldırılmasından bu rütbe nasıplarile ara
sında hiç bir fark kalmadığından bahsile Askerî 
temyize vaki müracaatı lehine neticelenmiş ol
makla ilâm veçhile 400 numaralı kanundan isti
fade ettirilmek suretile albaylığa terfiine karar 
verilmesi istenmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
Askerî temyiz mahkemesinden aldığı karara göre 
30 - VIII -1927 tarihli olan binbaşılık nasbinin 
1341 tarihine ve 30 - VIII - 1934 olan yarbaylık 
nasbinin da 3 0 -V III-1932 tarihine götürülmek 
suretile her iki nasbinin düzeltildiği ve keyfiye
tin âli tasdika iktiran ederek maaş farklarmm da 
verildiği ve albaylık nasbına gelince, 863 numa
ralı kanunun 18 nci maddesi hükmüne tevfikan 
üstün rütbeye ve makama terfi için sicil almak 
muktazi olup Jandarma kanununun 12 nci mad
desi mucibince staj için orduya çıkarılan müste
dinin ordu kıtasında geçirdiği staj neticesinde 
müsbet sicil almadığından albaylığa terfiine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

îşin icabı düşünüldü : Dahiliye vekâletinin 
muamelesi kanaat bahş olmadığı takdirde Askerî 
temyiz mahkemesine müracaatla tavzih talebinde 
muhtar olduğunun müstediye tebliğine karar ve
rilmesi mütaleasında bulunan azadan Nuri Kaya- 
alp ve İbrahim Tolon ve Lûtfi Gören ve Adnan 
Menderesin akalliyet reylerine ve müstenkif Me
liha Ulaşa mukabil binbaşılık ve yarbay
lık rütbelerinin malûm olan tarihlere düzeltil
mesini ihtiva eden ilâm hükmünün vekâletçe in
fazından sonra usul ve kanunî mevzuata göre 
albaylık nasbinin yapılması icabeden müstedinin 
ayrıca bu rütbeye de terfiini göstermiyen ilâma 
dayanarak terfi ettirilmesini istemesi kanuna uy
gun görülmediğinden ve bu sebeple ortada ilâm 
hükmünün infaz edilmemesine dair bir talep mev
cut olmadığından ve kâfi sarahati haiz olan ilâm 
hükmünün tavzihi mütaleası varit görülmediğin
den azadan Muammer Develi, Naşit Fırat, Ham- 
di Şarlan, Reis Hayrettin Karanın ekseriyetile 
dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3085 7 - V -1941
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MS9 Sabiha Kesim.
1566 llızırçavuş mahalle

si yeni cad. No. 52 
İstanbul - Balat.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kendisine teslim edil
meyen zeytinlikler 
hakkında.

152 buçuk dönüm miktarının kendisine tef- 
fiz edilen zeytinliklerden 95 buçuk dönüm mik
tarından gerisi teslim edilmediği için Devlet 
şûrasına müracaata mecbur kalmış ve lehine is
tihsal eylediği ilâmla bir kısım zeytinliği daha 
tesellüm etmiş ise de bir kısmının daha evvel tef- 
fiz ve tapu ile temlik edilmiş olduğu Faik ye
dinde bulunması ileri sürülerek teslimine yana
şılmamış ve müracaata mecbur bırakıldıkları 
mahkemede sadır olan ilâm ile Devlet şûrası 
ilâmının tetkiki ve hakkının verilmesine imkân 
hâsıl olmamış bulunduğundan şikâyetle Yüksek 
Meclise hakkının verilmesini isteyen müstedinin 
arzuhaline Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletin
den verilen cevapta :

Teffiz kararına rağmen 152 buçuk dönüm 
arazinin tamamen müstediye teslim edilmemesi 
yolsuz görüldüğünden karar veçhile bu iniktir 
zeytinliğin teslimine dair sadır olan Devlet şû
rası ilâmı kısmen infaz edilmiş ise de bir kısım 
arazide Faik adında bir mübadilin daha ev
vel vaki tefevvüze müstenit hakla tapuya müs
tenit tasarrufu karşısında müstedinin mahkeme
ye müracaatı zarurî görülmüş ve münazaalı 
olan araziden on dönüm miktarı müstedinin te- 
fevvüz eylediği kısım içinde bulunmuş ise de ba
kiyesinin hariçte bulunduğu anlaşılmış ve bu 
vaziyet karşısında müstediye tasfiye vesikası ve
rilmek üzere komisyona müracaat eylemesi za
rurî bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tefevvüz edilip fakat teslim 
edilmiyen bir kısım zeytinliğe üçüncü bir şah
sın mülkiyet hakkı çıkmış ve bu yüzden mah
kemeye müracaat zarureti hasıl olmuş bulundu
ğuna göre mahkemeden sadır olan ilâmın iki 
taraf için hak olarak neyi ihtiva ve ifade edi
yorsa icra dairesine müracaatla bu hakkın ye
rine getirilmesinden başka yapılacak muamele 
kalmamış ve vekâletçe ilâm hükmünün ademi 
infazı şeklinde- bir haksızlık yapılmamış oldu
ğundan müstedinin alâkadar icra dairelerine 
müracaatta muhtar olmak üzere Encümence de
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tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3086 7 - V - 1941

Beis 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip
Samsun Balıkesir

F. Sözener
Bolu 

Lûtfi Gören
Çorum 

N. Kayaalp

Gazianteb Niğde
M. Şahin N. Erem

Samsun 
N. Fırat

Siird Sinob
Şevket Dağ 1. Cemal Aliş

Tokad 
M. Develi
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2126
■2234

Salih Taşçı. 
Taşçıoğlu.
Taflan köyü halkın
dan.
Samsun.

İhya ettiği harap 
değirmenler hakkın
da.

1340 yılında Taflan köyüne iskân edildiğin
den ve ihya eylediği harap değirmenlerin borç
lanma suretile kendisine verilmesine dair tale
bini Sıhhat vekâletinin kabulüne rağmen Mâli
yenin reddettiğinden bahsile şikâyet eden müs
tedinin arzuhali üzerine Maliye ve Sıhhat ve İç
timaî muavenet vekâletlerinden alınan cevap
larda :

Müstediye 8 nüfus için bir ev ile 80 dönüm 
arazi verilmiş ve heme kadar iskân hakkından 
fazla olarak fuzulen işgal ve tamir vesilesile bah
sedilen değirmenleri de istemekte ise de istih
kaktan fazla âkar olarak mal verilmesi uygun 
görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muamele tatbik edilme

diğine binaen tayini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3087 14- V - 1941

2494
2616

Murat Tekiner. 
İstanbul Erkek lisesi 
Yardirektörü ve 
Türkçe öğretmeni. 
İstanbul.

60 lira maaşının ve- 
ıv'mesi.

Murat Tekinerin Yüksek Reisliğe verip En
cümenimize havale buyurulan arzuhalinde :

24 yıllık kıdemine ve bir derece maaşında 
on yıl beklemesine binaen 8 - VII - 1939 da me
riyet mevkiine giren 3656 sayılı kanun muci
bince 1 - IX - 1939 da terfileri yapılacak mu
allimlerin ön safına alınmak suretile terfiinin 
yapılmasını istemiş ise de 1939 ağustosunda bir 
derecede üç yılı dolduran ve daha az kıdemi bu
lunan yüzlerce öğretmenlerin terfi ettirilmeleri
ne rağmen kendisinin terfi ettirilmediğini ve 
bizzarur 1 - IX - 1939 dan muteber olmak üze
re 60 liraya terfiine karar verilmesi için Devlet 
şûrasına açtığı davasının lehine neticelendiğini 
ve ilâm mündericatına göre muamele yapılaca
ğına dair Maarif vekilinin emrile kalemi mah
sus müdürlüğünden kendisine tebliğat yapılmış 
ise de bu hususta tanzim kılman bir kararna
mede kadrosuzluk yüzünden terfiinin 1939 da 
yapılamayıp 30 - VI - 1940 tarihinden itibaren 
yapıldığını ve binaenaleyh üç yıllık kıdemle 
bekleyen ve 30 - VIII - 1939 da mevcut kadro 
ile filen terfi ettirilen öğretmenlerin ön safına 
alınması iktiza ederken bunun yapılmaması kad-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

rosuzluk mevzuunun ortada bulunmadığını ifa
de edeceğinden ilâm hükmünün tamamen tat
biki suretile 60 lira maaşının 30 - VIII - 1939 
tarihinden itibaren yerilmesini istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında :
Sadır olan ilâmla Murat Tekinerin 3 - VIII - 

1939 dan itibaren maaşının elli liradan 60 liraya 
çıkarılması icabetmekte ise de kadrosuzluk yü
zünden terfileri yapılamamış daha kıdemli 61 
öğretmen arasına alman mumaileyhin ancak 
30 - VI - 1940 dan itibaren terfii icra kılın
mış olduğu bildirilmektedir.

Dosyada mevcut Devlet şûrası ilâmında: Da
vacının lı - XI - 1929 tarihinden itibaren 45 lira 
maaş almakta iken bu maaşının yeni Teadül ka
nununun birinci maddesile 50 liraya çıkarıl
masına ve muvakkat birinci madde mucibince 
kendisinin 45 lirada geçirdiği hizmet müddeti
nin 50 lirada geçmiş sayılması icabedeceğine 
göre terfi müddetini doldurmadığı yolunda Ma
arif vekâletinin müdafaatmda isabet görülme
diğinden dava mevzuu olan muamelenin bozul
masına karar verildiği yazılı bulunmaktadır.

Bahsi geçen ve müstediye hitaben yazılan 
Kalemi mahsus müdürlüğünün tezkeresinde ise : 
Sicil vaziyetinin tetkik edileceği ve muvaffa
kiyetleri tesbit edildiği takdirde Devlet şûrası 
kararına tevfikan 30 - VIII - 1939 tarihinden 
itibaren maaşının 60 liraya çıkarılacağı bildiril
mektedir.

Iş düşünüldü :
Murat Tekinerin Devlet şûrasına açtığı da

vaya karşı Maarif vekâletinin dermeyan ettiği 
bilûmum müdafaaların reddine ve müstedinin 
terfi ettirilmemesi yolunda tatbik edilen mua
melenin bozulmasına karar verilmiş ve bu ka
rar daireside 30 - VIII - 1939 tarihinden mute
ber olmak üzere terfi muamelesinin yapılacağı 
bir tezkere ile müstediye tebliğ kılınmış oldu
ğuna göre: Mahkeme ilâmile hükmen mülzem 
olan vekâletin, kadro mülâhazasile veya sicilde 
göreceği kayitlerle tecezzi kabul etmeyen ilâm 
hükmünü başka suretle tatbika salâhiyettar ol
madığından 30 - VIII - 1939 dan itibaren terfii 
hükmen tanınan müstediye istihkakı olan 60
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1280
1340

M. Emin Evren ve 
arkadaşları.
Karaca ve Bozgaca 
köyleri ahalisinden. 
Şile.

Kazalarına gelen Or
man tahdit komisyo
nu hakkında.

liranın verilmesi şeklinde icabeden muamelenin 
ikmali lüzumunun Maarif vekâletine tebliğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3088 14 - V - 1941

Yerilen arzuhalde :
3116 sayılı kanun mucibince kazalarına ait 

ormanların tahdidi için gelen iki komisyonun 
eşhasa ait ormanları da Devlet ormanları içine 
alarak sahiplerini mahkemelere müracaata mec
bur bıraktıklarını halbuki ellerinde mevcut ve 
mülga şeriye mahkemelerinden verilen hüccet ve 
senetlerle tapu senetlerine bağlı 5, 10 dönüm ufak 
parça çalılıkların ve baltalıkların ellerinden alın
mak istenildiğinden şikâyet edilmektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında : Şiledeki iki 
komisyonun bu köy ormanlarım tahdide başla
mamış olduğunu ve müstedilerin kanunî mevzu
ata uymıyan tasarruf vesaikinin bilâ tetkik mu
teber addedilmesini istediklerini bu kazada fu
zuli işgalden mütevellit intifam bir hakkı ta
sarruf ve bir hakkı müktesep şeklinde tecelli et
tirilmek istenildiğinin katiyetle anlaşıldığım ve 
orman tahdit komisyonlarının faaliyetlerinin 
Orman kanun ve nizamlarile mukayyet bulundu
ğunu ve ayni zamanda köylünün refahını istih
daf eden Devlet prensiplerinin de daima göz 
önünde tutulduğunu bildirmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Orman umum müdürü Fahri Bükden alman 
izahattan: Tahdit komisyonları henüz gitme
den müştekilerin şikâyette bulunduklarını ve 
halbuki kanuna muhalif bir muamelenin yapıl
madığım ve ormanlardan serbest katiyat yapmak 
maksadile bu şikâyetlerde bulunan müstedilerin 
eldeki kanuna göre tapu ile mülkiyetlerini tev
sik edemedikleri surette mahkemeye müracaat 
mecburiyetinde olduklarım ve komisyonların ka
rarlarına karşı yine asliye mahkemesine karşı 
itirazda bulunmak salâhiyetlerinin mevcut ol
duğunu beyan etmiştir.

îş  düşünüldü :
Tapudan gayri herhangi bir vesika ile mül

kiyet iddialarının hususî kanunlara göre tapu
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2862
2305

1604
1680

Fazlı Yalçın»
Vilâyet nafia dairesi 
kâtibi.
Malatya.

Maaşının arttırılma
sı hakkında.

dairelerinde veya mahkemelerde hallinden sonra 
elde edilecek tapu senetlerile müstedilerin her 
vakit haklarını istihsale salâhiyetleri olacağından 
dilek üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3089 1 4 -V - 1941

Süleyman Güner. 
Islâmoğlu.
Çınarlar mahallesin
de.
Giresun.

Bina vergisinin affi.

Müstedi arzuhalinde :
1936 senesinde maaşının 20 liradan 22 liraya 

çıkarılmasına umumî meclisce karar verilmiş ise 
de Dahiliye vekâleti bu tezyidi tenzil etmiş oldu
ğundan bu hususta Devlet şûrasına vaki müra
caatı sonunda : Tayini vilâyete ait bir memurun 
vekâleti hasım göstermesi uygun görülmiyerek da
vasının reddine karar verildiğinden bahsile bu 
gibi zamların teadül cetveline ihtiyaç olmaksı
zın üç senelik zam tai^satmın verilmesini iste
mektedir.

îş  düşünüldü : &ŞL-.
Tatbik edilen idŞjftJîı^meleden dolayı ika

mesi icabeden davalatîlî Encümenimizce tetki
kine ve karara bağlanmasına imkân olmadığın
dan dilek üzerine Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3090 14 - V -1941

Arzuhal sahibi istidasında :
Zelzeleden kısmen harap olan binasının tami

ri için bir çok masraf yapmış olduğundan bu se
nelik bina vergisinin affi veya tecilini istemekte
dir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevabî tezkere
de:

Hanesinin ikamete müsait olduğu bildirilmiş 
ve verginin tecil ve affine imkânı kanunî ol
madığı bildirilmiştir.

îş  düşünüldü :
Bu hususta Encümenimizce de yapılacak bir 

muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3091 14 - V -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2653
2789

2860
3003

2163
2271

Galip Demirel. 
Birecik kazası Saha 
mahallesinde Diyar
bakır eski polis me. 
Urfa.

Vazifeye alınması.

Mustafa Dinç.
Haliç fenerinde Ba
ki dede sokağında 
15 No. lı evde. 
İstanbul.

Rebii ögel.
Devlet denizyolları 
muhasebesinde me
mur.
Tophane - İstanbul.

Borcunun affedilme
si.

Denizbankın tasfiye 
muamelesinde çalış
tığı zamana ait üc
retlerinin verilmesi.

Bir mesele yüzünden Polis divanınca ihra
cına dair verilen kararın sebkeden davası üze
rine Devlet şûrasınca bozulmasına Divanca hak
kında ademi mesuliyet kararı verilmesine rağ
men vazifeye alınmamış olduğundan şikâyet eden 
müstedinin arzuhali üzerine davet edilen Emni
yet umum müdür muavini Halit Akalın tara
fından verilen izahatta müstedinin vazifeye alı
nacağı bildirilmiş olmakla Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3092 1 4 -Y - 1941

Müstedinin arzuhalinde:
Adiyen iskânından ve Borçlanma kanunun

dan mütevellit 2 400 lira borcunun affedilme
si hakkında vilâyete vaki müracaatı reddedilmiş 
ve Devlet şûrasına açtığı dava aleyhine netice
lenmiş ise de Büyük Millet Meclisinden bu bor
cunun affini istemektedir, 

îş düşünüldü:
Borçların affine dair encümende karar veri- 

lemiyeceğine ve Yüksek Meclisin 803 sayılı ka
rarma nazaran karara bağlanmış hâdise hakkında 
tetkikata imkân olmamasına mebni dileğin reddi
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3093 14 - Y -1941

Müstedi arzuhalinde : Denizbank tasfiye 
muamelesinde çalıştığı bir ay 6 güne ait 
ücretini hiç bir taraftan alamadığını 
ve Maliye vekâleti Muhasebat umum 
müdürlüğüne verdiği üç kıta istidasın
dan bir netice istihsal edemediğini ve Müna
kalât vekâleti bu işin kendisine ait olmadığım 
bildirdiğinden hakkının verilmesini istemekte
dir.

Maliye vekâletinden alman cevapta: 
Müstediye dileği veçhile para verilmesine 

imkân olmadığı vaki müracaatlarına cevaben 
bildirilmiştir denilmektedir.

îş  düşünüldü: îddia olunan istihkakın veri- 
lemiyeceği vekâletten bildirildiğine göre müste-
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2825
2965

2836
2979

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

îzzet Yılmaz ve kar
deşleri.
Mustafaoğlu. 
Elmacık köyünden. 
Kırklareli.

Arazileri hakkında ve
rilen hükmün yazılı 
emirle bozdurluması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ziya Muzaffer Bay
sal.
Vilâyet Maliye mu- 
hakemat müdüriyeti 
Hazine avukatların
dan.
İstanbul.

Belediye istimlâk ka
nununun tadilinde 
bazı noktaların na
zarı dikkate alınma
sı.

dinin kazaî mercilere müracaat edebileceğinden 
Encümence yapılacak muamele olmadığna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3094 14 - V - 1941

Arzuhal sahibleri: dedelerinden 30 sene ev
vel intikal eden malların müteveffa pederlerile 
halaları arasında 15 sene evvel taksim edilmesi
ne rağmen bu defa halalarının mahkemeye mü
racaatla açtıkları izalei şuyu davası üzerine 
mezkûr arazileri tamamen kendi uhdesine inti
kal ettirdiği ve bu surette külli mağdur kaldık
larını beyan ile dava dosyasının celbile ve ya
zılı emirle hükmün bozdurulmasını istemekte
dirler.

îş  düşünüldü: kazaî mercilerin verdiği ka
rarın encümenimizce bozulması mümkün olamı- 
yacağmdan Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına 
tevfikan tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3095 14 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Belediye istimlâk ka
nununun tadilinde bazı noktaların nazarı dik
kate alınmasını talep etmektedir, 

îş  düşünüldü:
Dilek hakkında Encümenimizce yapılacak bir 

muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3096 14 - V -1941

2106
2213

Akif Rahmi Koca- 
manoğlu.
Kaymakam.
Sarayköy.

Dileğinin yeniden tet
kiki.

Müstedi arzuhalinde: Evvelce vaki dileği üze
rine Arzuhal encümeninden ittihaz olunan bir 
karara zamanında itiraz edilmediğinden o ka
rarın katiyet kesbetmiş olduğu sebebile ikinci 
defa vaki müracaati reddedilmiş ise de kararla
rın tebliğ ve tebellüğ tarihlerine göre itirazla
rını zamanında yapmış olduğundan yeniden tet- 
kikile mazharı adalet edilmesini istemektedir, 

îş  düşünüldü:
ikinci müracaati üzerine Encümenimizce it-



-  17 —
A

rz
uh

al
 1

 
No

. 
I

A r z u h a l v e r e n le 

r i n  a d ı,  s a n ı v e  

o t u r d u k la r ı  y e r A r z u h a l h u lâ s a s ı

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2114
2221

tihaz olunan kararda vaktinde itiraz edilmedi
ğinden birinci kararın katiyet kesbetmiş olduğu 
yolunda gösterilen mucip sebebi heme kadar 
müstedi, tarafından vaki olacak itiraza hamlet
mekte ise de Arzuhal encümeni kararlarına di
lek sahipleri değil Dahilî nizamname mucibince 
ancak mebuslar itiraz edebileceğinden bir yan
lış tefehhüm sebebile verildiği anlaşılan son is
tidanın da hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3097 14 - Y -1941

Raif Argun.
Eski 31. yeni 33 P. 
A. K. Kurmay Al
bay.
Bursa.

Nasbinin tashihi H. Verilen arzuhalde :
Evvelce nasbınm tashihi hakkında Büyük Mil

let Meclisine verdiği arzuhali hakkında verilen 
karara ıttıla hasıl ettiğini ve ancak Askerî tem
yiz mahkemesine müracaat edilmiş ise de keyfi
yetin Meclisi Âlice bir kere daha incelenerek 
adaletin temini zımnında kesin bir karar veril
mesini istemektedir.

İşin icabı düşünüldü :
Yapılan tahkikatta Askerî temyiz mahkemesi

nin 21-11-1940 gün ve 1032 sayılı kararına tev
fikan müstedinin 30-VIII-1937 olan albaylık nas
binin 30-VIII-1934 tarihine düzeltilmesi 13-XII- 
1940 tarihinde Yüksek tasdiktan geçmiş ve key
fiyetin kendisine tebliğ edilmiş olduğu anlaşıl
mış ve esasen Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

3098 14 - V -1941

2268
2380

Memet Yıldırım ve 
arkadaşları.
Tunceli göçmenlerin
den muhtelif köyler
de sakin.
Karaman.

Yerlerine iade edil
melerinin temini.

Müstediler arzuhallerimde :
Tunceliden Karamana nakledildiklerinden bu

rada sefalete maruz kaldıklarından ve müracaat
larının semeresiz kaldığından yersiz, yurtsuz, 
topraksız bulunduklarından bahsile ya yerlerine 
iadelerini veyahut terfihlerinin icrasını istemek
tedirler.

Dahiliye vekâleti cevabında :
Müstedilerin Vekiller Heyeti kararile garba 

nakil ve iskân edilmiş bulundukları cihetle hak
larında kanunen yapılacak bir muamele mevcut 
bulunmadığını bildirmektedir, 

îş  düşünüldü :
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal verenle-

2266
2378

Rüştü Kiper.
Eski Nafia muhasi
bi.
Yarahmet mahalle
sinde Dabane soka
ğı No. 47 
Tokad.

Usulsüz olarak müs
tafi addedildiğinden 
şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

3099 14 - V -1941

Muamelât şefliğine terfii takarrür etmişken 
Valinin sebebsiz yere mâni olmasından ve ka
nuna muhalif olarak Niksara tahvil edilmesin
den ve aldığı mezuniyeti geç istimal ettiği iddia- 
sile müstafi addedildiğinden şikâyet eden müs
tedinin arzuhaline Dahiliye vekâletinden ve
rilen cevapta :

Hususî muhasebe kadrosunda talî memurla
rından olarak müstediye daha liyakatli bir me
murun vali tarafından tercih edildiği ve 1777 
sayılı kanunun ikinci maddesile tadil edilen Me
murin kanununun tahvile dair olan 42 nci mad
desine göre Niksara yapılan tahvilde kanunsuz
luk olmadığı ve verilen bir aylık izni vaktinde 
istimâl etmeyen mumaileyhin Dahiliye memur
ları kanununun 15 nci maddesine göre tekrar 
izin almadan vazifesini terkeden müstedinin 
müstafi addedildiği bildirilmektedir.

İstidaya ekli olan vesaikte; müstedinin istih
sal eylediği bir aylık mezuniyetini âmiri Na
fia müdürünün yazılı emrile istimâl etmediği 
ve bilâhare ikinci bir yazılı emrile bu izni is
timâl ettiği anlaşıldığından görülen lüzum üze
rine keyfiyet Dahiliye vekâletinden tekrar so
rulmuş ve alınan 9 - V  -1941 tarihli cevapta: 

Müfettiş marifetile mahallinde yaptırılan 
tahkikatta, müstedinin müstafi addedilmesinin 
kanuna uygun olmadığı vazifesine iadesi veya 
muadil bir memuriyete tayininin mahalline em- 
redildiği bildirilmiştr.

İşin icabı düşünüldü : Şikâyetler hakkında 
tatbik edilen muamele kanaatbahş olmadığı su
rette müstedinin İdarî dava yoluna müracaat et
mesi mümkün olduğu ve maahaza müstafi adde
dilmesi hakkında tatbik edilen yanlış muamele
nin tashihi için emir verildiği anlaşılmakla ya
pılacak muamele kalmamış olduğuna karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3100 14 - V - 1941
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2367
2481

Kemal Ertan. 
Merzifon telgraf me
muru.
Çatmaya otelir.d»*. 
Ankara.

Vazifesine iade edil
mesi hakkında.

Bir iftira yüzünden mahkemeye sevkedilmiş 
ve neticede beraet etmiş olmasına rağmen vazi
feye iade kılınmadığından şikâyet eden müste
dinin arzuhaline ' Münakalât vekâletinden veri
len cevapta:

Havale işlerindeki suiistimal yüzünden umum 
müdürlük emrine alman müstedinin bir vazife
ye tayin kılındığı bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Posta ve telgraf umum müdürlüğü Zatişle- 
ri müdürü Besim Tecerin verdiği izahatta : 1930 
da idareye intisap eden bu memurun maaşı ke
silmek ve ihtar ve tevbih gibi bir kaç cezaya 
maruz kalmış ve alkol iptilâsı ve çok borçlu ol
ması sebeplerde idarece istihdamı cihetine gidil
meyerek umum müdürlük emrine alınmış oldu
ğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Umum müdürlük emrine alınmış olan müs

tedi hakkında tatbik edilen muamele için idarî 
dava yoluna müracaatta bulunmadığı anlaşıldı
ğından Encümence yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3101 14 - V -1941

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu Samsun Aydın Balıkesir Bolu
II. Karan H. Şarlan A. Menderes F. Sözener Lûtfi Gören

Çorum Gazianteb Kocaeli Samsun Tokad Van
N. Kayaalp M. Şahin 1. Tolan N. Fırat II. Develi M. Boya
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1558
1629

Nâzım Fadıllıoğlu. 
Halk namına. 
Belediye reisi. 
Arapkir.

Kantar resminin Be
lediyeye verilmesi.

ıj ■

Müstedi arzuhalinde : Belediye kanununun 
15 nci maddesine göre belediye hududu dahi
linde aleni ve gayri resmî belediye kantarında 
tartılan her nevi eşyadan kilo başına alınan ve 
belediyeye ait olan iki kuruş resme Evkafın 
müdahale ettiğini ve Arapkir mahkemesinden bu 
hususta belediye aleyhinde sadır olan ilâmın 
temyizen tasdik kılındığını beyanla hem adlî ve 
hem de Hükümet şerefi noktasından tashihi 
icabeden ve kanuna aykırı olan bu ilâmın orta
dan kaldırılmasile belediye rüsumunun memle
kete iadesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinden alınan cevapta: 
«Arapkir belediyesile Vakıflar arasındaki ih

tilâfın tahkim yolile halli hususunda vaki mü
racaat üzerine Asliye hukuk hâkimi tarafından 
mezkûr rüsumun Vakfa aidiyetine ve tahsil edil
miş olan 4 000 küsur liranın da Vakıflar idare
sine aidiyetine karar verilmiş ve bu kararm ic
ra yolile infazına teşebbüs edilmiş olduğu» bildi
rilmektedir.

îş  düşünüldü:
Teşkilâtı esasiye kanununa ve Yüksek Mec

lisin 311 sayılı kararına binaen mahkemeden sa
dır olan ilâmın tadil ve refi mümkün olamıya- 
cağından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3102 23 - V - 1941

1086
1138

Niyazi Baykut. 
Umurbey nahiyesin
de. Şevkioğlu. 
Çanakkale.

Bahçesi hakkında tat
bik edilecek istim
lâk muamelesinin 
tamamlanması.

Köylerinde tesis edilmesi tasavvur edilen Ba
dem istasyonu için lüzumlu arazinin temini zım
nında mahalline giden heyetin kendi bahçesini de 
istimlâk edeceklerini beyan etmelerine rağmen 
şimdiye kadar bu muamelenin yapılmadığını Ve 
istimlâki için vaki müracaatından bir netice hâ
sıl olmadığını beyanla bu işin ikmalini istemekte
dir.

Ziraat vekâletinden alman cevapta : İstimlâk 
muamelelerinin tamamlanarak istihkaklarının ö- 
dendiği bildirilmekte olmasına binaen tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3103  2 3 - V - 1941
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3127

5249
5624"

3733
3938

Halit Derin.
Emekli kaptan. 
Bağdat caddesi No. 
457
Bostancı - İstanbul.

Yetim maaşlarına 
yapılan zamdan de
nizcilerin de istifa
deleri.

Osman Kırışoğlu ve 
Ali Molla - Ahmed- 
oğlu.
Şahincil köyünden. 
Ordu.

ihya (ttikleri tarla 
hakkında.

Müstedi dilekçesinde : Eski mütekaitlerden 
olduğundan ve bunların eytam ve eramiline % 
25 zam yapılmış ise de kendisi gibi denizcilerin 
unutulduğundan bahs ve şikâyet etmektedir. 

Münakalât vekâletinin cevabında :
1683 sayılı Askerî ve Mülkî tekaüt kanunu

nun neşrinden evvelki hükümlere göre bağlan
mış tekaüt ve eytam maaşlarına 3835 sayılı ka
nun mucibince % 25 zam yapılmış ise de mezkûr 
Tekaüt kanunu ile meriyetten kaldırılmıyan ve 
halen hükmü cari olan 1306 tarihli idarei mah
susa tekaüt nizamnamesi mucibince tekaütlükleri 
icra kılınıp hususî bütçeden maaş almakta bulu
nan mülga seyrisefain mütekaitlerinin % 25 zam
dan istifade edebileceklerine dair 3835 sayılı ka
nunda herhangi bir kayit mevcut olmadığından 
eski seyrisefain idaresi mütekaitlerine işbu zam
mın yapılmasına kanunî imkân görülmediği 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Müstedinin dileği yeni bir te
sis mevzuu olmak itibarile Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3104 23 - Y - 1941

Müstediler arzuhallerinde : Mütegayyip şa
hıslarla yaptıkları mukavele mucibince ağaç 
dikmek suretüe fındık bahçesi haline inkilâp 
ettirdikleri bir kıta tarlanın Hâzineye intikali 
üzerine Hazine aleyhinde ikame eyledikleri da
va sonunda gayrimenkul üzerindeki mülk eşca- 
rın kendilerine aidiyeti sebebile bunun bedeli 
olan 3507 lira 10 kuruşun Hâzineden tahsiline 
dair sadır olan ilâmı icraya tevdi ederek 
1035/933 numara altında muamelesini takip et
mişlerse de Mâliyece havalesi gönderilmediğin
den haklarım istihsal edemediklerinden şikâyet 
etmektedirler.

Maliye vekâletinden 2 - II - 1938 de verilen 
cevapta: Mahallî defterdarlıkla yapılan muha
bere sona ermediğinden alınacak malûmat üze
rine yapılacak tetkikat neticesinin encümene 
bildirileceği yazılı bulunmaktadır.
Encümence vaki tekit üzerine vekâletten veri

len 22 - V - 1939 tarihli cevapta: Müstedilerin
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Encümen karan ve ne sebebden verüdiği

ilâma müstenit alacaklarının kendilerine öden
mek üzere bulunduğu bildirilmektedir. Bu ce
vap üzerine borcun ödenip ödenmediği tekrar 
vekâletten sorulunca alman 22 - XII - 1939 ta
rihli cevapta: Borcun tesviyesi zımnında vaki 
işar üzerine Divanı muhasebatça bazı hususatm 
tanzimine lüzum gösterilmiş olduğundan Ordu 
vilâyetinden alınacak cevap üzerine muamele 
yapılacağı bildirilmiştir.

Bundan sonra Maliye vekâletinden gelen 
21 - IV -1941 tarihli son cevapta:

Divanı muhasebatın 4 ncü dairesinden itti
haz olunan tarihsiz bir kararda miktarı mezkûr 
meblâğın 1513 numaralı kanuna tevfikan bir 
bordroya bağlanarak mütegayyip Agobun Hâ
zineye intikal eden emvalinin 331 yılında mu
kayyet kıymeti olan 252 lira 25 kuruş üzerin
den 146 numaralı tefsir kararı veçhile tesviyesi 
cihetine gidilmiş ise de mezkûr meblâğı mah- 
kûmuleyhlerin kabulden istinkâf eylemeleri ve 
mahkeme kararında ise tefsir kararı hilâfına 
tediyat yapılmasını istihdaf etmediği ve Arzu
hal encümeni kararlarının yalnız müteallik ol
dukları hâdiselere mabehüttatbik olup benzerleri 
hâdiselere tatbikına mecburiyet bulunmadığı 
için 331 senesi mukayyet kıymetinin fevkinde 
tanzim ve sevk edilmiş olan bordronun kabul 
ve vizesine imkân olmadığına karar verilmiş 
olduğu bildirilmekte ve bu vaziyet karşısında 
vekâletçe yapılacak muamele olmadığı yazılı 
bulunmaktadır.

İş düşünüldü:
Zemini mütegayyip şahıstan intikalen Hâzi

neye ve eşcarı müstedilere ait bulunan gayri- 
menkulün heyeti umumiyesine vazıyet eden Hâ
zineden eşcarın tazmin bedeli olarak 3503 lira 
.10 kuruşun tahsiline dair sadır olan ilâmın icra 
dairesine tevdi edildiği ve mezkûr paranın ic- 
raen de tahsili muamelesi ikmal olunduğu ve 
ancak Devlet emvalinin haczedilememesi sebe
bile Maliye vekâletinin göndereceği havale ile 
borcun ödenmesi noktasında muamelenin tevak
kuf ettiği anlaşılmakta vekâlet 22 - V - 1939 
tarihli tezkeresinde de borcun ödenmek üzere 
bulunduğu bildirilmekte iken bilâhare hazırla
nan bordro üzerine Divanı muhasebattan itti-
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haz olunan ve hulâsası yukarıda yazılı bulunan 
kararda mahkûmjünbih meblâğın edasına imkân 
olmadığı bildirilmekte ise de bu gibi kanunî 
mlüdafaaların zamanında icra dairesine derme- 
yanı iktiza edip mıahkûmünbihin icraen tesvi
yesi lüzumu tekarrür ettikten sonra herhangi 
kanunî mütalea ve kararla hakkın ödenmesi ca
iz olamayacağından icraen ilâm hükmünün in
fazı zımnında cereyan eden muameleye icra ka
nunu hükümleri dairesinde uyularak m&hkû- 
mubihin tesviyesi lâzımgeleceğine ve muamele
nin bu dairede ifa ve ikmali için keyfiyetin Ma
liye vekâletine ve müstediye tebliğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3105 23 - V - 1941

2161
2269

Abidin Kocamaz. 
İnhisarlar Umum 
müdürlüğü memurin 
şubesinde müstah
dem.
İstanbul.

Ilakkı müktesebi o- 
lan 200 lira ücretin 
verilmesi.

Müstedi arzuhalinde : 200 lira ücret almakta 
.iken kadro darlığı yüzünden açıkta kaldığından 
ve bilâhare münhal kadro bulunmaması hasebile 
175 lira ücretle vazifeye tayin edildiğinden ve 
daha sonra sıhhî sebeplere binaen 150 lira üc
retle îzmire naklolunduğundan ve 3656 sayılı 
Teadül kanununun meriyet mevkiine girdiği 
tarihten 150 lira ücret almakta bulunduğundan 
bahsile kendisine 200 lira ücretin hakkı mükte
sep olarak itası için bir karar ittahazmı iste
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında :
«3656 sayılı kanunun ikinci maddesinin «H» 

fıkrasına tevfikan müstedi mezkûr kanunun neş
ri tarihinde 150 lira ücret almakta bulunmuş ol
duğu cihetle mumaileyhin bu ücretle sekizinci 
Barem derecesine ithali zarurî olduğundan ve 
yedinci dereceye terfii için 150 lira da geçirdiği 
müddeti hizmetinin 3 veya tahsil derecesine göre 
4 seneye baliğ olmasına mütevakkıf bulundu
ğundan» bahsedilmektedir.

îş  düşünüldü : Kanaat edilmiyen muamelenin 
değiştirilmesi sebkedecek dava ile kazaî merci
lere ait olup Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3106 23 - V - 1941
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1569
1642

2041
2142
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yusuf ve çocukları 
Ilasanoğlu.
Söke.

Başka mahalle gön
derilmemeleri.

Ferhat Şahin.
Kebir mahallesinde.
Tunaoğullarmdan.
Erbaa.

Nüfus kaydının tas
hihi.

Müstedi arzuhalinde : Yunan pasaportu ile 
Türk vatanına hicret etmiş olduğundan ve yedi 
buçuk senedenberi Sökede bulunduğundan bah
sile başka mahalle gönderilmemelerini istemekte
dir.

Dahiliye vekâletinin cevabî tezkeresinde :
Arnavut ırkından olmaları itibarile 2510 sa

yılı kanunun yedinci maddesinin «B» fıkrasına 
göre Tokadda yurt tutması tensip buyurulmuş 
olan bu ailenin yedi buçuk sene müstemirren Sö
kede ikamet ettikleri vaki müracaatları üzerine 
bilâhara yapılan tahkikattan anlaşılmış ve To
kada şevklerinden sarfı nazarla Sökede nüfusa 
kayıtlarının icrası muamelesine tevessül kılınması 
için Aydın vilâyetine talimat verildiği bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü : Dilek husul bulmuş olmasına 
nazaran tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3107 23 - V -1941

Verilen arzuhalde: Nüfus sicillerinden bahsile 
kardeşlerinin ve kendisinin Ermeni dönmesi ol
duklarına dair gıyabında bir kayit tesis edildi
ğinden ve halbuki, babasının 1854 tarihinde İs
lâm olduğundan, ötedenberi dinlerine olan sada
katlerinin münakaşa kabul etmiyecek kadar kuv
vetli bulunduğundan bahsile haysiyeti milliyesini 
körleten ve şevkini kıran bu asılsız şerhin nüfus 
sicilinden silinmesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
«Müstedinin daha evvel bu husus için vilâyet 

ve vekâlete bir müracaatta bulunmadığı anlaşıl
mış, ve yapılan tetkikatta babalarının ihtidasın
dan sonra dünyaya geldikleri tebeyyün ettiğin
den kütük kaydındaki meşruhatın tashih ettiril
miş olduğu» bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Dilek yerine getirilmekle ya
pılacak muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3108 2 3 - V - 1941
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2410
253!

Mustafa Akat.
4 ncü sultaniye ma
hallesi b91 nci S. mü
hendis Ziya Bey çık
mazında No. 21 
îzmir.

Yüksek derece ma
aşla tekaüt edilmesi.

2127
2235

Abdullah Akgöl. 
Deniz müesseseleri 
m jiasebe kâtibi. 
Tophane - İstanbul.

Maaş farkının tedi
yesi ve 30 lira ma
aşlı bir memuriyete 
tayini.

Müstedi dilekçesinde : Maltepe piyade gedik
li mektebinden mezun olduğundan ve vazife es
nasında hastalandığından ve hastalığı sebebile 
329 kuruşla tekaüde sevkedildiğinden ve daha 
yüksek derece maaşla tekaüt edilmesi lüzumun
dan bahsetmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında:
Talebi üzerine rapor ve dosyaları tetkik edi

len müstedinin durumuna göre emraz cetveli
nin hastalığına tetabuk eden kısmınm tahkik 
edildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Yanlış muameleye kani ise kazaî mercilere 

müracaat edebileceğinden müstedinin dileği üze
rine Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3109 23 - Y -1941

Müstedi arzuhalinde : 1937 tarihinden itiba
ren filen 30 lira maaşı aslili memur iken ahva
li sıhhiyesi dolayısile bu maaşını almakta oldu
ğu Mardin merkez varidat tahakkuk memurlu
ğundan ayrıldığından ve ahvali sıhhiyesinin ay
ni halde temadisi dolayısile münasip bir ma
halde ayni maaşlı münhal bir memuriyet bula
madığından 16 lira maaşla zarurî olarak İstan
bul defterdarlığı muhasebe kâtipliğine tayin 
olunduğundan bahsile hakkı müktesebi olan 30 
lira maaşla 16 lira maaş arasındaki farkın tedi
yesini ve 30 lira maaşlı memuriyete tayinini is
temektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : «Adı geçenin 
ahvali sıhhiyesi sebebile 16 liralık maaşı kabul 
ederek Istanbulda vazifeye tayin edildiği ve 
bilâhare 3 ncü kor muhasebeciliğinde açılan mü
meyyizliğe 30 lira maaşla nakledilmiş olduğu 
ve ancak 16 lirada geçirdiği müddetin 30 lira
dan geçmiş sayılmasına ve maaş farklarının ita
sına kanunan imkân görülemediği» bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Müktesep hakkı kendisine verilen müstedinin 

maaş farkı hakkındaki dileğinde musir olduğu 
surette bunun için kazaî mercilere müracaat et-
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mesi icabedeceğinden Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3110 23 - V -1941

1432
İ499

Vedat özdemir. 
Yahyaoğlu.
24 - 28 batarya ma
kinist memur mua
vini.
Erenköy - Çanak
kale.

Memur muavini ola
rak tayin edildiğin
den şikâyet.

Arzuhal sahibi : Kırıkkale Askerî sanat lise
sini ikmal ederek nakliye okuluna girdiğinden 
ve orada da iki sene okuyarak makinist memuru 
olarak kıtaya gönderildiğinden lisenin ve harbi- 
yenin meslek fen mektebinin muadili olan Ma
liye mektebini de ikmal ettiğinden ve buna rağ
men memur muavini olarak tayin edildiğinden 
ve halbuki kendisile beraber ayni devreleri geçi
ren diğer askerî lise talebeleri asteğmen olarak 
hnrbiyeyi bitirip altı ay sonra teğmen oldukla
rından ve kendisi ise teğmen muadili rütbeyi 
ancak iki sene sonra alabildiğinden bahsile mağ
duriyetinin, haksızlığın bertaraf edilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Dilek 
sahibinin 3933 sayılı muvakkat kanunun birin
ci maddesine göre memur muavini nasbinin 8 n- 
ci sınıf olarak kabul ve tashih edilmesi 29 - 1 - 
1941 tarihinde yüksek tasdika iktiran etmiş ol
duğundan memur muavini nasıp tarihi olan 
30 - VIII -1939 tarihi 8 noi sınıfa nasıp olarak 
tashih edilmiş olduğu bildirilmiştir.

îş  düşünüldü:
Bu kabîl dileklerin Encümende değil salâhi- 

yetli kaza mercilerinde tetkiki zarurî bulunmak
la Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3111 23 - V -1941

2312
2219

Muharrem Tekin. 
Yürük Selim mahal
lesinde Köşürge eski 
orman muhafaza me
muru.
Maraş.

Tekrar vazifeye alın
ması.

Müstedi arzuhalinde :
Kay beri er mevkiinde kaçak kereste beklemek

te jken rastladığı kafilenin muayenesinin yapıl
ması için (dur) emrine riayet edilmediği için iha- 
fe kastile tabancasını kullandığından ve taban
cadan çıkan kurşunla bir köylünün ayağın
dan yaralanarak iki gün sonra öldüğünden bu 
yüzden mahkûmiyetine dair verilen kararm in-
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2069
2171

Şükrü Alpan. 
ömerağa mahallesi 
Ataman sokak No. 
23
Eskişehir.

Malûliyet maaşı bağ
lanması

faz edildiğinden ve ancak tekrar vazifeye alın
ması için vaki müracaatının kabul edilmediğin
den şikâyet eden müstedinin arzuhaline Ziraat 
vekâletinden verilen cevapta: «Mumaileyh mez
kûr suçtan iki buçuk sene hapse mahkûm olmuş 
ve cezasını çekmiş olduğundan 788 sayılı memu
rin kanununun 49 ncu maddesi mucibince istih
damı gayri caiz görüldüğü bildirilmektedir.» 

tş düşünüldü :
Kanuna muhalif bir muamelenin tatbik edil

diğinde musir ise müstedinin zamanında İdarî 
kaza yoluna müracaat edebileceğinden Encümen
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3112 23 - V -1941

Vazife esnasında malûl olduğundan ve rapor
ları Sıhhat dairesince tasdik olunarak 5 nci de
receden malûliyeti kabul edilmiş iken malûliye- 
tinin vazifeden mütevellit olduğuna dair mazba
talarına rağmen yalnız tekaüde sevk ile on sene
lik maaşının birden ödenmek suretile ilişiğinin 
kesildiğinden ve Divanı muhasebat dairesinin 
muamelesinde yanlışlık bulunduğundan bahsile 
şikâyet eden müstedinin arzuhali okundu.

Dileğinin mahiyetine göre Askerî temyiz mah
kemesine müracaatı iktiza eden müstedinin ar
zuhali üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3113 23 - V -1941

2064
2166

Fatma Sinob. 
Ilasanpaşa mahalle
si.
İsmail Hakkı sokak 
No. 20 evde. 
Kadıköy - İstanbul.

Çocuklarının tahsi
linin meccanen te
mini.

Uç çocuklu ve fakir bir aile olduğundan bah
sile çocuklarının meccanen tahsillerinin teminini 
isteyen müstedinin arzuhali üzerine iş düşünül
dü :

Alâkadar Hükümet makamlarına müracaat et
mesi icabeden müstedinin arzuhali üzerine En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3114 23 - V -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2872
3015

Sabri Gürel. 
İşbankası cad. No. 
13
Gazianteb.

Asker»- alınması. [ Müstedi arzuhalinde:
Ufak bir işten dolayı Millî korunma kanu

nuna tevfikan iki sene Gaziantebe sürgün edil
diğinden Gaziantebte bulundukça askere alına- 
nuyacağından bahsile millî vazifesi olan vatan 
borcunu ifa etmek üzere harp vukuunda ken
disinin de askere alınmasını istemektedir. 

Adliye vekâletinden abnan cevapta: 
Hakkında tatbik edilen hükümde herhanği 

bir adlî hatadan şikâyet edilmediğinden ve ve
kâletçe yapılacak mjuamele olmadığından bah
sedilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadğına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3115 23 - V - 1941

2048
2149

Memet Dikmen. 
Nişantaşı Teşvikiye 
cami sokak Ünel a- 
partımanr No. 20 
İstanbul.

Tekaüt maaşının ye
niden tahsisi.

Heyeti mahsusa kararile askerî nisbetinin 
ve maaşının kesildiğinden bahsile 3527 sayılı Af 
kanunundan istifade ile tekaüt maaşının tekrar 
tahsisini isteyen ve Büyük Millet Meclisine ev
velce mesbuk müracaatı üzerine dileğinin Dev
let şûrasında tetkik edilmekte olduğuna göre 
bir muamjele yapılmasına imkân olmadığına da
ir Arzuhal encümeninden karar verilmiş ise de 
Devlet şûrasınca davasının aleyhinde neticelen
mesi sebebile işinin yine Mecliste bakılmasını 
isteyen müstedinin son arzuhali üzerine iş dü
şünüldü :

Dilek Devlet şûrasınca karara bağlandığın
dan Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfi
kan yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

3116 23 - Y - 1941

2530
2654

Bürhan Anadolu. 
Plümür eski hâkimi. 
Seydişehir.

Sicil kaydinin tas
hihi.

Evvelce vermiş olduğu iki kıta arzuhal ile si
cil kaydinin kanuna muhalif olması sebebile ip
tali hususunu istida eylediği halde bu müra
caatının usulsüz vazifeye nihayet verilmiş olması 
şeklinde telâkki edilerek bu hususta daha mu
kaddem arzuhali hakkında karar ittihaz edilmiş 
ve bu karara ittila hâsıl etmeden bu son arzu-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

21f\> Azi/e Acar.
2263 i mahallesinde.

Kars göçmenlerin
den Mustafa eşi. 
tsparta.

Kendilerine yapılan 
yardımın azlığından 
şikâyet.

hallerini sunmuş olduğu şeklinde bir telâkkiye 
vasıl olunarak muameleye konulmadığını ve dos
yada hıfzına karar verilmiş olduğunu İstida en
cümeninin 18 - V - 1940 tarih ve 1873 sayılı ka
rardan anladığını halbuki 15 - V - 1939 ve 
20 - XI - 1939 tarihli arzuhallerinin mahiyeti 
sicil kayitlerinin kanuna muhalif olmasından iba
ret bulunmakla bu arzuhallerin bu dilekçe 
ile birleştirilerek bu cihetten tetkikat yapılması
nı ve yanlış kayitlerin iptali ile düzeltilmesini 
istemektedir.

icabı düşünüldü :
Evvelce vaki müracaatına 23 - III - 1937 ta

rihinde dileğinin yerine getirilemiyeceğine 656 
numara ile Encümence karar verildiği halde 
müstedinin tekrar müracaati üzerine 86 numa
ralı ve 3 - V - 1939 tarhinde eski kararın teb
dilini mucip bir sebep olmadığına karar veril
miş ve üçüncü müracaatı da tetkik edilerek 
18 - y  - 1940 tarih ve 1873 sayı ile evrakının 
hıfzına karar ittihaz edilmiş olduğu anlaşılmış 
ve bu kararları tebdil edecek sebep de görüleme
miş olmakla bu arzuhalinin hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3117 23 - y  - 1941

Müstedi arzuhalinde : Karstan Ispartaya na
killerinde kendilerine Sıhhat ve İçtimaî muave
net vekâletince yapılan yardımların azlığından 
şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ce
vabında : Gerek müstediye ve gerek oğlu Ke
male dört öküz iki pulluk bir araba 20 liralık 
çift malzemesi, beş yüz yirmi beş kilo tohum
luk, 111 liralık giyim, 16 ay iaşe, 17 buçuk lira 
mahrukat 204 lira kira bedeli, 20 dönüm bağ, 
64 dönüm tarla verildiğini bunların haricinde 
kanunen daha başka bir şey verilmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3118 23 - V -1941



2123
2230

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer
Mustafa Çiçek. 
Gündoğdu. nahiyesi
nin Düver köyünden 
îsmailoğlu.
Düzce.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yardım yapılması.

4733
5064

Şakir Emin. 
Çerkeşli.
Akkaracalar halkı 
namına cebeci baga- 
tuğlar sokak No. 38 
Ankara.

Akkaracalar nahiye
sinde belediye teşki
lâtı kurulması.

2310 Ridvan Atuk.
2422 Kayabaşı mahalle

sinde eski posta mü
dürü Emin Güleç ya
nında.
Niğde.

Tekaüde sevk edil
diğinden şikâyet.

İki oğlunun zelzeleden öldüğünden üçüncü- 
sünün askerde bulunduğundan ve evinin yanmış 
oldüğundan bahsile ev yaptırmak ve çift hayva
nı almak için 300 lira yardım yapılmasını is
teyen müstedinin arzuhaline Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletinden alınan cevabta : Böyle 
bir tahsisatın mevcut olmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3119 23 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Çankırının Çerkeş kazasına bağlı bulunan 

Akkaracalar nahiyesinde belediye teşkilâtı ya
pılmasını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
1580 sayılı Belediye kanununun ikinci mad

desi mucibince nüfusu iki binden fazla olan 
yerlerde belediye teşkili mecburî olup bahsedi
len nahiyenin nüfusu 1873 olduğundan dileği
nin yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

3120 23 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Hizmetlerinden bahsettikten sonra kendisi

nin muamele sınıfına nakli hakkmdaki dileği
nin nazarı dikkate alınmıyarak tekaüde sevke- 
dildiğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin bu hususta Devlet şûrasına ve 

Askerî temyiz mahkemesine de müracaat ettiği 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Salâhiyetti mercilere müracaatta bulunuldu

ğu anlaşılan müstedinin dileği üzerine Encü
mence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3121 23 - V - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer Arzuhal hulâsası

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1669
1749

Kâmil Gücü.
Maliye vekâleti Mu
hasebat Umum mü
dürlüğü I. şube me
murlarından. 
Ankara.

Devlet şûrasından 
istihsal eylediği ilâ
mın infaz edilmesi..

1331 yılında Konya Ümid idadisinin yedin
ci son sınıfına geçtiğini gösteren bir tahsil bel
gesini vermiyen Maarif vekâleti aleyhinde Dev
let şûrasından istihsal eylediği ilâmın infaz kı- 
lınmadığından şikâyet eden müstedinin arzuha
li üzerine Maarif vekâletinden verilen cevapta : 

Tanzim edilen belgeye göre yedi yıllık idadi 
tahsilini bitirmiş olduğunun kabul edildiği ve 
memuriyette lise mezunu haklarından istifade 
edebileceği ve bu suretle ilâm hükmünün ye
rine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dilek yerine getirilmekle ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3122 23 - V -1941

2183
2292

Hüseyin Sarıkaya ve 
arkadaşları.
689 sayılı Yeşilparsa 
tarım kredi koope
ratifi ortakları ve 
parsa köyü bağcıla
rı namına.
Parsa - Kemalpaşa.

Yeni senede kredi 
imkânlarını temini 
ve vergi borçlarının 
tecili

Müstediler arzuhallerinde : Gayri müsait 
şerait altında açılan piyasalardan mutazarrır 
olduklarından ve buna ilâveten müteakip yıl
larda havaların müsaadesizliği yüzünden çok za
rar gördüklerinden bahsile yeni senede kredi 
imkânlarının temini ve vergi borçlarının tecilini 
istemektedirler.

Ticaret vekâletinin cevabında : Ziraat ban
kasının teklifi üzerine yüksek Vekiller Heyeti
nin 14557 sayılı kararile müstedilerin borçları
nın 10 senelik taksitlere bağlanmak suretile 
tecil edildiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3123 23 - V -1941

2831
"2972

t. Hakkı Aydemir. 
Umumî cezaevinde. 
Ankara.

Asrî cezaevlerinden 
birine nakli.

Müstedi dilekçesinde : Asri ceza evlerinden 
birine naklini talep etmektedir.

Adliye vekâletinin cevabında : Müstedinin 
ihtilâs suçundan mahkûm bulunması hasebile ye
ni ceza evlerine nakledilemiyeceğini bildirmekte
dir.

îş düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
------*-

3124 23 - V - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

,1354
2467

i Âli Baysal.
Bozkurt mahallesi 

i orta sokak No. 13 
Ankara.

1

Devlet hizmeti esna
sında yüksek tahsi
lini ikmal etmiş olan
ların hizmet müdde
tine nöre üstün de
rece ile tayini.

Müstedi arzuhalinde:
Dil, Tarih ve Hukuk fakültesinden 1940 

ders yılı esnasında mezun olup tayin edileceği 
zamian barem kanunu mucibince mağdur, ola
cağından bahsile kanuna bir madde ilâvesile 
Devlette hizmeti geçip de bu sırada yüksek tah
silini ikmal etmiş olanların hizmet müddetine 
göre müsait kadro zuhurunda üstün derecelere 
tayinine cevaz verilmesinin teminini istemek
tedir.

îş  düşünüldü:
Yeni bir kanun vazı talebini havi vatandaş 

dilekleri üzerine tayini mluameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3125 23 - V - 1941

2063
2165

Salih Türk. 
Hasanoğlu. 
Niğde.

-

îskân suretile kendi
sine verilen bağın 
yarım dönümünün 
alındığından şikâyet.

îskân suretile kendisine verilen ve senelerce 
elinde kalan bir bağın yarım dönümünün Alın
masından şikâyet eden ve bu hususta açtığı da
va aleyhine neticelenmiş ise de işin Millet Mec
lisinde görülmesi lüzumunu ileri süren müstedi
nin arzuhali okundu:

Mahkemede karara bağlanan bir dilek hak
kında Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına dair Yüksek Meclisin 311 sayılı kara
rı dairesinde dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3126 23 - Y -1941

2049
^2150]

!

Mustafaoğlu Kâmil. 
Elmalık köyünden 
I tacı Alioğulların- 
dan.
Bolu.

Malûliyet derecesi
nin tayini ve maaş 
bağlanması H.

Müstedi arzuhalinde : Umumî harpte Sina 
cephesinde muhtelif yerlerinden yaralanarak 
malûl düştüğünden ve tedavi olduğu hastane
nin işgal altına alınarak raporları zayi olduğun
dan ve bilâhare malûliyeti harpte aldığı yaralar 
neticesi olduğunu isbat ile dosyasında mevcut ol
duğundan bahsile 20 senelik perişan haline niha
yet verilmek üzere malûliyet derecesinin tayini 
ile mütedahil maaşlarının verilmesini istemekte
dir.

îş  düşünüldü:
Müstedinin dileği merciinden reddedildiği 

surette salâhiyetli kazaî merciine müracaat et-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal verenle-

2234 Ali Yüksel.
2344 Hamdiye köyünden 

ömerağa mahallesi 
istiklâl caddesi No. 
27
îzmit.

Hâzineden taksitle 
satın aldığı mülk 
hakkında.

2158 Hacı Ali Erdoğan. 
2266 Güvüloğlu mahalle

sinden.
Suşehri.

3804 sayılı kanundan 
kendisinin de istifa
de ettirilmesi H.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

mesi iktiza edeceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3127 23 - V -1941

Müstedi dilekçesinde : 29 birinci kânun 1341 
tarihinde 6 000 lira bedelle Maliye hâzinesin
den sekiz sene taksitle aldığı mağazanın icare- 
teynli olması hasebile Evkaf idaresine devre
dildiğini ve bu suretle satılan gayrimenkullerin 
taksit müddetlerini uzatan kanunlardan istifa
de ettirilemiyerek şikâyet sadedinde beyan et
mektedir.

Evkaf umum müdürlüğünün cevabında:
3524 sayılı kanunun Evkafa şamil olmadığı 

bildirilmektedir, 
îş  düşünüldü:
Kanundan istifade edebileceğinde musir ise 

kazaî mercilere müracaat edilebileceğinden Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

3128 23 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Yaralama suçundan 
mahkûm olduğundan ve dört sene hapis cezasını 
Suşehri cezaevinde çekmekte iken zelzele felâke
ti esnasmda binanın çökmesile hastalandığından 
ve bu hastalık dolayısile felâketzedelerin yardı
mına gidemediğinden ve bu yüzden 3804 sayılı 
Af kanunundan istifade edemediğinden bahsile 
mezkûr kanundan istifade ettirilerek affedilme
sini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabında:
«Zelzele felâketinde kurtarma işlerinde ça

lışmadığı kendi ifadesinden anlaşıldığına göre 
3804 sayılı kanunun şümulü dahiline girerek 
vekâletçe» aftan istifade ettirilemiyen müstedi
nin dileği üzerine bir muamele ifasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi. Karar No. Karar tarihi

3129 23 - V -1941
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2784
~2923

Süleyman Torunoğ- 
lu.
Polis memurlarından 
37 yaka sayılı. 
Mudanya.

Millî mücadele sene
lerinde geçen hizmet
lerinin hizmet müd
detine ilâvesi.

Müstedi dilekçesinde : Millî mücadele senele
rinde geçen hizmetlerinin müddeti hizmetine ilâ
vesini istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Gösterdiği vesikaları kâfi olmadığından dile

ğinin kabulüne imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü:
Muameleye kanaat edilmediği surette kazaî 

mercilere müracaat edebileceğinden Encümeni
mizce bir muamele ifasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3130 23 - V - 1941

2356
2469

Mahmut Demir. 
Çökekler köyünde. 
Adapazarı.

Yol mükellefiyeti H. Müstedi istidasında : 1940 yılı yol mükellefi
yetini bedenen yapmayı kabul ettiği halde bu 
mükellefiyetinin nakten istendiğini ve üç sene
lik yol parası olarak ta kendisinden 36 lira isten
mekte olduğundan bahsile şikâyet etmektedir. 

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin 1940 yılı yol parası mükellefiye

tini nakten ifayı kabul edenler meyanında bu
lunduğundan ve kendisinden üç senelik yol pa
rası olarak istenen meblâğın 36 lira olmayıp 18 
lira olduğundan ve bu paranın 1937, 1938, 1939 
senelerine ait bulunduğundan bahsedilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kanaat edilmediği 

surette zamanında idarî kaza yoluna müracaat 
edilmesi icabedeceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3131 23 - V - 1941

544
518

2677
2814’

2682
2782

Mustafa Kâmil Kap
tan Akın.
Anafartalar caddesi 
Zincirli cami üzerin
de Zonguldak otelin
de.
Ankara.

Alacağı olan meblâ
ğın verilmesi.

Millî mücadelede motörlerile gördüğü hiz
metten dolayı Hükümette alacağı olan 85 000 
liranın tahsili hakkındaki dileği üzerine henüz 
bir karar verilmediğinden mağduriyetten vika
yesini isteyen müstedinin arzuhali üzerine tet
kikat yapılarak 1937 yılının 15 sayılı Haftalık 
karar cetvelinde dilek hakkında 522 sayı al
tında 25 - X I - 1936 tarihinde karar verilmiş
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verüdiği

1318
'1379

1658
1737

2570
2700

2478
2600

Mustafa ve arkadaş
ları.
Göksu köyü ihtiyar 
heyeti namına.
Şile.

Tapulu ormanları
nın Devlet namına 
tahdit edildiğinden 
şikâyet.

Safi Dümer.
Gümrük ve inhisar
lar vekâleti eski Zat 
işleri müdürü. 
Ankara.

Divanı muhasebata 
yaptığı müracaat H.

olduğu anlaşılmakla Encümence yapılacak mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3132 23 - V - 1941

Batapu kendilerine ait ormanların Devlet 
namına tahdit edilmesinden şikâyet eden mjüs- 
tedilerin arzuhallerine karşı Ziraat vekâletin
den verilen cevapta:

«Şile köylülerinin şikâyeti üzerine celbo- 
lunan Orman tahdit komisyonları reislerinden 
takip edilen muamele hakkında izahat alın
mış ve köylülerin tasarrufu haklarına riayet 
edilmesi ve badema ne yolda faaliyette buluna
cakları tesbit ve icabeden direktiflerin veril
diği bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Müstedilerin tasarruf haklarına riayetin lü

zumuna dair alâkadarlara emir verildiğinden 
bahsedilmekte ve mamafih bu hakkın ihlâlim 
mucip bir hareketin vukuu takdirinde dava 
ikamesi suretile de tecavüzün meni mümkün 
bulunmakta olduğundan yapılacak muamele ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3133 23 - Y - 1941

Müstedi arzuhalinde : İnhisarlar vekâletinin 
Hukuk müşavirliğinde bulunan Bahanın vakti- 
le İstiklâl harbinde idarei milliyeye filen muha
lefetle ve suişöhretle müştehir olmasından dola
yı memuriyette istihdamı ve maaşının tahakkuk 
ettirilmesi caiz olamıyacağından ve bu bapta me
suliyet kabul edemiyeceğinden bahsile Divanı 
muhasebatça tetkikat icra ettirilmesi hakkında 
vaki müracaatı üzerine işin Dördüncü dairece 
bir zabıtnameye bağlanmasile iktifa edildiği be- 
yanile mezkûr daire kararının ve olbaptaki izah- 
namesinin celp ve tetkikile Büyük Millet Mec
lisince bir karar ittihazını istemektedir.

Mezkûr dilekçe Divanı muhasebat riyasetine 
tebliğ edilmiş ve riyaseti müşarünileyhadan ge
len cevapta; mumaileyh Safi Dümer, Dördün-
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cü dairenin kararma itiraznamesinin bir kere 
de Divanı muhasebat umumî heyetince tetkikini 
istemiş ise de mesele hesabının rüyet ve muha
kemesi Dördüncü daireye ait bulunan bir mu
hasibin zamanı idaresine taallûk ettiği ve mü
racaatı vakıa tahakkuk memurluğu veçhesinden 
muhasip hesabile alâkadar bulunduğu cihetle 
sırf bu alâka yüzünden mezkûr dairenin selâme
ti kazaiyesi dahilinde görülmüş ve icabeden ka
rarın ittihaz edilmiş olduğu ve binaenaleyh Dör
düncü dairenin salâhiyet haricinde ittihazı ka
rar eylediği hakkındaki iddianın yerinde olma
dığı ve keyfiyetin Divanı muhasebat umumî he
yetince tetkiki talebine gelince : 2514 numaralı 
Divanı muhasebat kanunu; Divanı muhasebat 
dairelerile heyeti umumiyesinin vazife ve salâ
hiyetlerini ve mezkûr devair ve heyetçe ne gibi 
ahvalde karar ittihaz ve buna karşı kimler ta
rafından itiraz olunacağını tadat ve tasrih eyle
miş olduğundan Divanı muhasebat dairelerince 
ittihaz olunacak kararlara karşı ancak Divanı 
muhasebat kanununun alâkadar saydığı şahıs
lar tarafından ve yine bu kanunun gösterdiği 
ahval ve eşkâlde itiraz edilebileceğinden ve müs
tedinin bu müracaatında ise bu şeraiti kanuni
ye bulunmadığından arzuhalinin mevkii mua
meleye konulmasına imkân görülemiyerek keyfi
yetin kendisine tebliği için Gümrük ve inhisar
lar vekâletine tezkere yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verilmiştir.
Karar No. Karar tarihi

2175
~2283~

Emrullah Bayar. 
Hüseyinoğlu.

Cezaevinde mahkûm. 
Rize.

3134 23 - Y - 1941

îcra ve iflâs kanununa muhalif olarak yapı
lan muameleden şikâyet eden müstedinin arzu
hali tetkik edilmiş ve ayni şekilde evvelce müste
dinin sebkeden dileği üzerine 18 - IY -1941 tarih 
ve 2819 numara ile Encümende karar verilmiş 
olmakla bu istidanın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3135 23 - V - 1941
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2301
2413

4639
4967

2252
2363

2382
2502

965
1007

2707
2845

2718
2856

2395
~2515

Sabri Şahin. 
Cezaevinde mevkuf 
ve mahkûmlar namı
na.
Şebinkarahir.

Ahmet Ateş ve ar. 
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Erzincan.

Hüseyin Ok. 
Cezaevinde mahkûm. 
Osmanoğlu.
Rize.

Emine.
Cezaevinde mahkûm 
Sarıayak köyünden 
Hurşit kızı.
Ankara.

İhsan Yalçın. 
Akdeğirmen mahal
lesinde Dördüncü so
kakta No. 27 
Sivas.

Ömer Deniz. 
Cezaevinde mahkûm. 
Edirneli.
Ankara.

Ahmet Candemir. 
Cezaevinde mahkûm. 
Nazimiye kazasın
dan.
Bolu.

Ahmet Eryılmaz. 
Koçak köyünden. 
Hacı Zeybekoğulla- 
rından Mustafaoğlu. 
Çivril.

Af edilmesi H.

Mahkûmiyet cezala
rının affi.

Affını isteyen Sabri Şahinin işi Adliye ve
kâleti Ceza işleri umum müdürü Haydar Naki 
Yücekökün huzurile yapılan müzakerede 3999 
numaralı kanun mucibince affedilmiş olduğu 
bildirilmiş olduğundan Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3136 23 - Y - 1941

Bakiye cezalarının affedilmesini isteyen müs
tedilerin dilekleri hakkında tahkikat yapıldık
tan sonra Encümene davet edilen Adliye vekâ
leti Ceza işleri umum müdürü Haydar Naki 
Yücekökün huzurile ve icra kılman tetkikat so
nunda :

Affi mucip bir sebebp görülemediğinden di
leklerinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3137 2 3 - V - 1941
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Hıdır demir. 
Cezaevinde mahkûm. 
Bolu.
Habibe Akçakaya. 
Yeni mahallede Vi- 
dinli sokak No. 1 
Gazcı Ali eşi.
Bursa

Tayyar Demirel. 
Cezaevinde mahkûm. 
Özalp maliye tahsil
darı.
Van.
İbrahim Koç ve Ar. 
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Giresun.

Memet Gündüz ve 
arkadaşları.
Cezaevi mahkûm
ları namına. 
Gümüşane.

Nasır İpek.
Cezaevi mahkûmla
rı namına. 
Gazianteb.
N. Samur.
Cezaevinde mevkuf 
ve mahkûm memur
lar namma.
Trabzon.
Haşan Cac.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Trabzon.
Yaşar Erdun ve Ar. 
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Gi »sun.
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p
2450
2572

2671
2808

2631
2764

2594
2725

2646
2781

2383
2503

2514
2638

2444
"2566

2392
“2512

2452

— 39 ~

Arzuhal verenle
rin adı, sam ye 
oturdukları yer
Ahmet Kuraca. 
Denizli cezaevinde. 
Buldanlı Memedoğlu. 
Denizli.

Halim öz. ,
Sofu bahçe mahalle
sinde N o . 31 
Geredeli.
Adana.

Ahmet Osmancıkoğ- 
lu.
Ali Küçükün vekili 
avukat.
Çenberlitaş Diyar
bakır kıraathanesi 
sokak No. 13 
İstanbul.

Mustafa Yünlü. 
Demirci pazar ma
hallesinde Alioğlu. 
Manisa.

Mahmut Çalışkan. 
Aşağı tepe köyünden 
Küçük Hüseyinoğlu. 
Fatsa.

Arzuhal hulâsası E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  ı ı e  sebebden verildiği

Galib Ünlütürk. 
Cezaevi mahkûmla
rı namına.
Eski icra memuru. 
Çorum.

Necati özay. 
Cezaevinde mahkûm 
eski Gördes posta 
müdürü.
Manisa.

Fevzi Kurtulmaz ve 
arkadaşları.
Ceza evi mahkûmla
rı namına.
Uşak.
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2448
2570

2460
2582

2459
2581

2159
2267

2223
2332

2347
2460

3072
3232

2390
2510

2412
2533

2368
2482

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer
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Haşan Tahsin Atıl- 
baz.
Cezaevi mevkuf ve 
mahkûmları namına. 
İzmir.

H. Ücünal.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Konya.

Riza Er.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Malatya.

Ali Işık.
Asrî cezaevinde. 
Malatya.

Celâl.
Cezaevi mahkûmla
rından. ,
Artvin.

Cemil Naci Orgun. 
Cezaevinde mahkûm. 
Eskişehir.

Ali Polatoğlu. 
Cezaevinde mahkûm. 
Elâzığ.

Osman Bekdemir ve 
arkadaşları. 
Cezaevinde mahkûm. 
Tokad.

Mustafa Ateş. 
Cezaevinde mahkûm. 
Ordu.

Süleyman Baran. 
Cezaevinde mahkûm. 
Kırşehir.



—

1 £
1860
1953

2257
2368

3164
3327

2199
2308

2181
2290

2416
2587

2150
2258

1728
1811

2279
239 i

2237
"2347

4618
4945

4965
5313

1730
1813
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Fuad Yükselen. 
Karşıyaka soğukku- 
yu Zeytinzade sokak 
No. 12 
İzmir.
M. Atalay Gündoğ- 
du.
Cezaevinde eski icra
memura.
ödemiş.

Zehra Güzel. 
Kadınhanı kazası
nın Kestel köyün
den.
Konya.
Celâl Kâmiloğlu.
Cezaevinde.
Erzincan.

Memed Kıryol ve 
arkadaşları.
İkinci münferitten 
cezaevinde.
Ankara.
Hüseyin Efe.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Konya.
Hüseyin GençeL 
Cezaevinin 3 ncü kı
sım 8 nci koğuşta. 
Bursa.

Veysi Kayhan. 
Cezaevinde mahkûm. 
Tokad.

Ahmet Güralp. 
Gelenbe nahiyesi 
muhtarı.
Kırkağaç.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yusuf Polat. 
Çömlekçide 76 No. lı 
mağazada.
Oto malzeme ve tica-
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1632
1710

2070
2172

1710
1793

2073
2177

2058
2160

2244
2354

2033
2133

1957
2055

1978

Arzuhal hulâsası 
rin adı, sam ve 
oturdukları yer
reti ve nakliyatçı. 
Trabzon.
Ziya Hıfzı Tmıçgün. 
Mestanzade mahal
lesi No. 184 
Adana.
Mustafa Güngör. 
Bektaşoğlu.
Çayırlı bahçe kapı
lar bozkurt caddesi 
No. 28 
îzmir.
Naciye Tunçkafa. 
Kayacık kısa sokak 
10 No. lı evde. 
Gazianteb. 
îsrafil.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Kars.
İsmail Hakkı Gül- 
düz.
Genel cezaevi ikinci
münferidinde.
Ankara.
îsmail Hakkı Ayde
mir.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
Ankara.
Afif Hınç.
Hamam mahallesi 
Celâl bey yazıhane
sinde, 
ödemiş.
Memed Şevki Baysal. 
Avukat Bolulu. 
Adapazarı.
Hüseyin Yeşiltepe. 
Cezaevinde.
Üsküdar - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği
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1614
1691

4277
4510

2142
2250

1421
1488

2288
2400

Memet Çölaşan. 
Çıkrıkçılar yokuşun
da koltukçu.
Ankara.

Veli özaltın. 
Manifaturacı.
Hacı Haliller köyün
den.
Manisa.

Yaşar Aydın. 
Gümrük veznedarlı
ğından açıkta.
Van.

Memet Vazgeçtim. 
Cezaevinde mahkûm. 
İzmirli.
Akhisar.

Riza Danacı.
Cezaevi mahkûmları 
namına.
K onya.

Sıdıka Soyak. 
Jandarma bölük ko
mutanı validesi. 
Saray.

Reis
Balıkesir 

II. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlm

Kâtib
Samsun Aydın

A. Menderes
Balkesir 
F. Sözener

Bolu
Lûtfi Gören

Gazianteb 
M. Şahin

Kocaeli Samsun
1. Tolon N. Fırat

Tokad 
M. Develi
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1993
2Ö9Î

Ahmed. Ü lk e r  ve Ar. 
Sarı kaya köyünden 
Cihanbeyli.

Tarh edilen kazanç 
vergisi hakkında.

Müstediler arzuhallerinde: Kendilerine sey
yar koyun tüccarı diye kazanç vergisi tarhe- 
dildiğinden ve kendilerinin ticaretle katiyen 
alâkaları bulunmadığından ve müteaddit itiraz 
ve şikâyetlerinin nazarı itibara alınmadığın
dan ve bu verginin nihayet kendilerinden hap- 
sen tahsil edildiğinden bahsile maruz bırakıl
dıkları bu haksız muameleden şikâyet etmek
tedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Yapılan tetkikat neticesinde müstedilerin ti

caretle iştigal etmedikleri anlaşıldığı ve hapse
dilmelerinin de kanuna mugayir bulunduğu 
zikredilerek bu gibi yanlış muamele yapan me
murlar hakkında kanunî takibata tevessül olun
duğu bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Varidat umum müdürü İsmail Hakkı örk- 
men den soruldukta; Müstedilerden tahsil edi
len paranın kendilerine iade edilmiş olduğu bil
dirilmiştir.

îş düşünüldü:
Hükümet memurları tarafından yapılan yan

lışlığın tahakkuku üzerine haklarında kanunî 
takibatın yapıldığı ve tahsil edilen paraların 
iade kılındığı anlaşılmakla yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3138 29 - V - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2877 I Zihni Erimer.
3022İ Vilâyet hususî mu

hasebe memurların
dan Lûtfi Erimer 
elile.
Ankara.

Bir vazife verilme
diğinden şikâyet.

2441
2563

Memed Demir. 
Cezaevinde. 
Komiser muavini, 
bşak.

Meslekinde tekrar is
tihdamı.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Arzuhal sahibi istidasında:
Posta telgraf, telefon idaresinin 29 sene 

muhtelif şubelerinde çalışmış son zamanlarda 
bir iftiraya maruz kalmış ve bunun kendine 
ait bir suç olmadığı mahkemece görülerek be
raat etmiş olmasına rağmen bir vazife verilme
diğinden şikâyet etmektedir .

Bu iş hakkında Münakalât vekâletinden alı
nan cevapta:

Sicillinin iyi olmadığından tekrar vazifeye 
alamıyacaklarını bildirmektedir.

Görülen lüzum üzerine Encümene davet edi
len Posta, telgra ve telefon umum müdürü 
Kadri Musluoğlundan soruldukta:

Müstedinin vekâlet emri muamelesinden do
layı Devlet şûrasına müracaatta bulunmuş ve 
davasının reddedilmiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Vekâlet emrinde bulunmasına kani olmıyan 

müstedinin bu hususta açtığı davanın Devlet 
şûrasmca reddedilmesi umum müdürlüğün ifa- 
desile anlaşıldığından Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3139 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Bir polis memurununun tahsildar Ömer na

mında birinden almış olduğu bir paranın ahzı 
keyfiyetinde kendisi de methaldar ve müşa- 
rik addedilerek bigayrihakkm beş ay hapis ce
zasına mahkûm olduğundan ve mağduriyetin
den bahsile meslekinde tekrar istihdamı niya
zına dairdir.

îş düşünüldü:
Meslekten ihracını mutazammm muamelenin 

ortadan kaldırılması hakkında Devlet şûrasın
dan ilâm istihsal eylemesi icab etmekle Encü
mence yapılacak muamele olmddığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3140 29 - V - 1941
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Ali Kemal Akgün. 
Gazi Bulvarında 
Kardiçalı Hüseyin 
hanında No. 9 avu
kat, 
tzmir.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ye
. ıa /  u iî^ n p jn ^ o

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müekî-ilinin Devlet 
Şûrasından istihsal 
f'Ltiğı ilâmın mâliye
ce infaz edilmedi
ğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Müekkilinin 1268 sayı
lı tasfiye vesikasına bağlı ikinci ve üçüncü tertip 
kuponlarının Devlet şûrasından istihsal edip 
Maliye vekâletine tebliğ ettirdiği 26 - IV - 1939 
tarih ve 38/2883 ve 496 sayılı ilâma rağmen Mâ
liyece müekkiline iade edilmediğinden ve bu su
retle Devlet şûrası kararının infaz olunmadığın
dan şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Her ne kadar 
İbrahim Mitatın metrûkâtma mukabil 6407 lira
lık kuponlu iki adet tasfiye vesikası verilmiş 
ise de bilâhare vaki ihbar üzerine yapılan tahki
katta mumaileyhin metrûkâtmın 1328 yılı ra
yicine göre 10 000 drahmiden ibaret olduğu an
laşıldığından evvelce müttehaz teffiz kararının 
ve istihkak miktarının düzeltilmesi suretile 172 
lira 96 kuruşa tenezzül eden istihkak vesikaları
nın verilmesi için eskilerinin iptalile tedahül mev
kiinden kaldırılmasına karar verilmişti.

Fakat bu karar üzerine İbrahim Mitat tara
fından İzmir vilâyeti aleyhine açılan bir dava 
sonunda Devlet şûrasından verilen karar da : 
davacının metrûkâtma mukabil noksan istihkak 
tesbit edilmesine itirazen daha evvel açılan bir 
dava üzerine; mumaileyhin metrûkâtma takdir 
edilen kıymetlerin iskân esaslarına ve mevzuatı
na muvafık bulunduğuna 24 - YII - 1932 de ka
rar verilerek meselenin kaziyei muhkeme hâsıl 
etmiş olmasına göre bilâhare mumaileyhin met- 
rûkâtının noksan olduğu hakkındaki ihbar üzeri
ne vüâyetçe iadei muhakeme yolile Devlet şûra
sına müracaatla bahsedilen kararın ortadan kal
dırılması suretile teffiz komisyonunun yeniden 
karar vermesi mümkün olup buna muhalif yapı
lan muamele ve verilen karann bozulmasına 
12 - III - 1938 de karar verilmiştir.

Ayni zamanda İbrahim Mitatın vekâlet aley
hine açtığı bir davada Hâzinenin meni müdaha
lesine dair Devlet şûrasından 26 - IV - 1939 ta
rihli bir karar daha almıştır. Ancak 
Devlet şûrasının 13 - HI - 1938 tarihli 
kararında bir iadei muhakeme yolu gös - 
terilmekte ise de vilâyetin iadei muhakeme yolile 
Devlet şûrasına müracaatına idare hukuku ba

kımından cevaz bulunamamakta ve esasen hâdise-



Arzuhal verenle
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2578
2708

İbrahim önel Meme- 
doğlu.
Topçular kışlası ö lç
me alayı üçüncü ta
bur üçüncü ses ölç
me bölüğü Gedikli 
üstçavuşu.
İstanbul - Topkapı.

Tire mal müdürlü
ğüne vaki müracaa
tı hakkında.

de bir iadei muhakeme mevzuu görülmemekte ve 
maamafih katiyet kesbetmiş bir ilâmın infazı ta
lebinden ibaret olan dileğin Büyük Millet Mec
lisine değil bu hususta mahkûmunaleyh olan 
tarafın kanunî müdafaalarını dinleyip bir karara 
bağlamak salâhiyetinde olan icra dairelerine ya
pılması icabetmekte olduğundan bahsolunmakta- 
dır.

İş düşünüldü : Kuponlara bağlı bir paranın 
ödenmesini muhtevi ve kaziyei muhkeme halini 
iktisap etmiş Devlet şûrası ilâmlarının icraen in
fazı sırasında mahkûmünaleyh, tarafından der- 
meyanı mümkün ve muhtemel olan müdafaala
rın salâhiyetli icra merciinden bir karara bağlan
ması suretile kanunî muamelâtın tekemmülü zaru
rî olup bu yapılmadan ve icranın son kararına 
rağmen mahkûmünbihi yine Maliye vekâletinin 
ödemeğe yanaşmadığı anlaşılmadan Arzuhal en
cümenince bir muamele ifasına imkân olmadığı 
için müstedinin bu kanunî yollara müracaat et
mek üzere şimdilik dileği üzerine bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3141 29-V-1941

Müstedi arzuhalinde : Babasının şehadeti üze
rine kendisine muhassas eytam maaşı 1924 sene
sine kadar Tire malmüdürlüğünden verilmekte 
iken bilâhare maaşları 300 kuruştan aşağı olanla
ra on senelik maaşlarının birden verilmesi hak- 
kındaki kanunun neşri üzerine sinni rüşte vüsu- 
lünde almak üzere Eytam bankasına yatırılma
sı icabeden parasını 1931 senesinde almak için 
Tire malmüdürlüğüne müracaatında elindeki 
kuponu alınarak kendisine ret cevabı verilmiş 
ve mütevali müracaatı semeresiz kalmış oldu
ğundan bahsile hakkının verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : 5 nisan 1329 
doğumlu olan mumaileyh 1683 numaralı Tekaüt 
kanununun 47 nci maddesi mucibince 19 yaşını 
doldurduğu 18 nisan 1932 tarihine kadar maaş ve
rilmesi icabederken 1932 senesi şubat sonuna ka
dar maaşının tediye ve bu tarihten sonra maaş 
almak için müracaat etmemesinden dolayı mez
kûr Tekaüt kanununun 61 nci maddesi muci-
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Arzuhal mılâsası

t. Hıfzı Akdoğan. 
Kaza müftülüğünde 
müstahdem.
İznik.

Ciheti askeriyece is
timlâk edilen fabri
kası hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

bince 1 mart 1932 tarihinden itibaren maaş kay
dının terkin edilmiş olduğu ve kendisinin iddia 
eylediği gibi namına bankaya yatırılmış bir pa
ra olmadığı Tire malmüdürlüğünden cevaben bil
dirildiği; ancak bir ay 18 günlük istihkakının 
verilmesi için yukarıda zikri geçen 61 nci mad
de mucibince iadeten tahsisi lâzımgelip bu mua
mele için de Millî Müdafaa vekâletine müracaat 
etmiş ve evrakının muamelede bulunmuş olduğu 
istidası mündericatından ve Millî Müdafaa ve
kâleti Tekaüt şubesi müdürlüğünün işarından 
anlaşıldığından bu itibarla mumaileyh hakkında 
Hâzinece yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muamele münasebe- 

tile kazaî mercilere müracaat eylemesi icabeden 
müstedinin dileği üzerine Encümence tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3142 29- V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Tavşanlı iskelesinde 
kâin ve mutasarrıf olup istiklâl harbinde ciheti 
askeriyece istifade edilmiş ve düşmanın İzmit- 
ten ricati sırasında tahribata maruz kalmasile 
ahşap kısmı yanmış olan un fabrikasının mev
kii müstahkem civarında bulunmasından dolayı 
üssü bahrî kumandanlığmca gösterilen lüzum ü- 
zerine makine akşamı hariç olmak üzere 23 bin
11 liraya istimlâki takarrür ederek kanunen 
muktazi bilcümle muamelâtı ikmal edildiği ve 
bilâhare ciheti askeriyece dinamitle yıktırılarak 
tuğlalarile demir akşamı müstahkemmevki inşaa
tında kullanıdığı halde muahharan burasının 
mevkii müstahkem dışında kaldığı beyanile istim
lâkinden sarfınazar olunduğu bildirilmiş ve bu 
suretle azim zarara ve haksızlığa maruz bırakıl
mış olduğundan bahsile ziyaa uğrayan hakkının 
teminini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinden 30 - XII -1937 
tarihile alman cevapta; bu fabrikanın ciheti as
keriye tarafından tahrip edildiğine dair mevcut 
dosyalarında bir kayde tesadüf edilmediği ve ara-
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253S
2670

Abdullah ve Ar. 
Ernez köyü ve diğer 
köyler muhtarları 
namına.
Antalya - Finike.

2330 sayılı kanunun 
tatbikatı ve nüfus 
muamelâtı H.

dan epeyce zaman geçmiş olmasile bu işin su
baylardan tahkikine imkân bulunmadığı gibi İz
mit ve Karamürsel ilçebaylıklarile müstedi ara
sında yapılan muhabereden de müsbet bir netice 
elde edilemediği bildirilmiştir.

Keyfiyet 16 - XII - 1940 tarihinde Dahiliye 
vekâletinden de sorularak 8 - IV - 1941 tarihile 
gelen cevapta :

1 — İstimlâk muamelesinin fabrika binası 
ile 11 dönüm araziye şamil olduğu ve mezkûr 
fabrikanın gerek istimlâkten evvel veya sonra ve 
gerekse halen ciheti askeriyece işgal edilmediği;

2 — İstimlâk esnasında kiremit ve tuğlalar
la makine akşamının parçalanmış bir halde bu
lunduğu ve fabrikanın dinamitle yıktırılıp kire
mit ve tuğlalarla makine akşamının müstahkem 
mevki inşaatında kullanıldığının doğru olmadığı 
ve makine akşamının sahipleri tarafından hurda
cılara satılarak Îstanbula nakledildiğinin an
laşıldığı;

Kocaeli vilâyetinin işarına atfen bildiril
mekte ve menafii umumiye kararile olbabtaki 
muamelâtı havi mahallinden gönderilen evrak su
retlerinin irsalile cari muameleye nazaran vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmadığı dermeyan 
edilmektedir.

İş düşünüldü : Dilek ve cevapların mahiyet
lerine göre müstedinin alâkadar kazaî mercilere 
müracaatla hakkını takip edebileceğinden Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3143 29 - V - 1941

Köy muhtarlarının Encümenimize havale edi
len arzuhallerinde, 2330 sayılı kanunun tatbi
katında ve nüfus muamelâtında maruz kaldık
ları müşkülâttan bahsedilmekte ve Şark vilâyet
lerinde tatbik edlimekte olduğunu haber aldık
ları kanunun bir kaç ay olsun kendi vilâyetle
rinde de tatbikini, olamadığı takdirde yeni ya
pılmakta olan Nüfus kanununa konulacak bir 
muvakkat madde ile işlerinin teshilini ve bu su
retle kaza dahilinde mevcut nüfusa kaydedilme
miş 1000 kişinin tesçillerinin teminini istemek-



— 7 -

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

27-90
2929

Şükrü Ağabigüm. 
Seyfullahoğlu. 
Vilâyet ziraat kâtibi. 
Bilecik.

Verilmiyen maaşları 
hakkında.

tedirler.
Dahiliye vekâletinden gelen 18 - VIII -1939 

tarih ve 10883/3152 sayılı karşılıkta : 2330 sayı
lı Af kanununun çerçevesine dahil bütün nüfus 
hareketlerinin bu kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden idare heyeti kararile kütüklere yazıl
makta olduğu Antalya vilâyetinin 4 - VIII -1939 
tarih ve 838 sayılı işarına atfen bildirilmekte ve 
dilekçede bahsedilen müşkülâtın sureti halline 
dair Nüfus umum müdürlüğünün etrflı izahatı
nın alınması suretile Encümenimizin tenviri is
tenmesi üzerine Dahiliye vekâletinden gelen 
29 - VII -1940 tarih ve 9790/2970 sayılı karşılık
ta bahsedilen müşkülâtın hal suretleri tafsilen 
anlatılmakta ve dilekçede Şark vilâyetlerinde 
meri olduğu bahsolunan Af kanununun Tunceli 
vilâyetine münhasır olduğu ve 1 - 1 -1940 tari
hinde müddetinin hitam bulduğu bildirilmekte
dir.

îş  düşünüldü:
Tunceli vilâyetine münhasır ve müddeti hi

tam bulmuş olan kanunun Antalya vilâyetinde 
de tatbiki veyahut yeni yapılmakta olan Nüfus 
kanununa bir muvakkat madde konulması yo
lunda arzuhalde izhar edilen dilek karşısında 
Encümence yapılacak bir muamele görülemedi
ğine ve esasen arzuhalde imzası bulunan köy 
muhtarlarının maruz kaldıkları müşkülâtın hal
ledilmiş olduğu Dahiliye vekâletinden gelen kar
şılıklardan anlaşılmakta bulunduğu cihetle ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3144 29 - V -1941

Müstedi arzuhalinde :
Ziraat vekâletine mensup bir memur olduğu 

halde Maliye vekâletince tasfiyeye tâbi tutulmuş 
olduğundan ve bu tasfiye kararı Şûrayi devletçe re- 
fedildiği ve açıkta kaldığı müddete ait maaşları
nın tam ve muhassasatınm nısıf olarak tesviyesi 
Arzuhal encümeninin 4 - VI - 1933 tarihli ve 761 
numaralı kararı iktizasından olduğu halde bir 
kısım maaşları verilerek diğer kısım verilmedi
ğinden bahsile mezkûr kararın tavzihini istemek
tedir.
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Ziraat vekâletile muhabere olunarak gelen ce
vapta : müstedinin Elâziğda Düyunu umumiye 
idaresine merbut kontrol memuru iken vazifei 
memuriyetini suiistimal etmesinden dolayı 15 - 
I - 1340 tarihinde eli işten çektirilmiş ve bu ida
renin lâğvile işlerinin Maliye vekâletine devri 
üzerine mezkûr vekâlet emrine geçerek 24 - YII - 
1929 tarihinde tasfiyeye tâbi tutulmuş olduğu; 
ve bu tasfiye muamelesi 18 - VIII - 1937 tarihin
de Şûrayi devletçe refedilmesile 17 - X  - 1932 
tarihinde vekâlet emrine alınarak 9 - X  - 1937 
tarihinde Bilecik Ziraat müdürlüğü kâtipliğine 
tayin edilmiş ve halen bu vazifede müstahdem 
bulunmuş olduğu, ve mumaileyhin eli işten çek- 
tirildiği tarihten tasfiyeye tâbi tutulduğu tarihe 
kadar olan açık maaşüe vekâlet emrine alındığı 
tarihten vazifeye tayin edildiği zamana kadar 
olan m|üddete ait kısmı verilmiş olup 
mumaileyh ise tasfiye tarihinden vekâ - 
let emrine alındığı tarihe kadar olan 
müddet için açık maaşı istemekte oldu
ğundan bunun için vekâletçe yapılacak muame
le olmadığını ve bu bapta Şûrayi Devlete vaki 
müracaatmın mürurü müddet noktasından red
dedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Mumaileyhin istidanamesinde bahsettiği 4 - 
VI - 1933 tarihli ve 761 numaralı Arzuhal en
cümeni kararı buldurularak tetkik edilmiştir. 
Bu kararda aynen « mumaileyh vazifesine müte
allik meseleden dolayı işten el çektirilerek muha
kemeye sevkedilmiş ve bilmuhakeme beraet etmiş 
olmasına ve şu kadar ki, tasfiye edilip te tasfiye
si refedilenlere açık maaşı verileceğine dair bir 
hüküm mevcut olmamasına binaen yalnız maa
şının kesildiği tarihten tasfiye karan verildiği 
tarihe kadar tam maaş ve nısıf tahsisat verilmesi 
icabeder» denilmektedir.

Iş düşünüldü : Vekâletçe de mumaileyhin tas
fiyeye tâbi tutulduğu tarihe kadar olan açık ma
aşı verilmiş olmasına nazaran Arzuhal encüme
ninin salifüzzikir kararında mucibi tavzih bir ci
het görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3145 29 - V - 1941
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Ahmed Güzer. 
İstasyon karşısında 
dikili taş mevkiinde 
No. 14
Pendik - İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Askerî orta okuluna 
tekrar alınması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Maltepe Askerî orta Okuluna kaydedilmiş
ken Pendik jandarma karakol çavuşu Şevket 
tarafından terbiyesiz bir aileye mensup oldu
ğuna dair mekteb müdürlüğüne yapılan ihbar 
üzerine mektepten çıkarıldığından ve tahsiline 
mâni olunduğundan bahsile şikâyet eden müs
tedinin arzuhaline bidayeten Dahiliye vekâle
tinden gelen cevapta:

«Türk ırkına mensup ve ana ve baba ve 
kardeşi amelelikle iştigal eden bu aile efradı 
arasında karşılıklı saygı, samimiyet ve tesanü- 
dün mevcut olmaması hasebile muhitte bir mev
ki sahibi bulunmadıkları, şahsen fenalığa müs- 
tait bulundukları asarile sabit olup, dilekçe sa
hibinin annesi Çevriye tarafından hakaret ve 
cürüm tasnii maddelerinden dolayı Şevket ça
vuş aleyhine müddeiumumiliğe vaki şikâyeti 
üzerine gerek vazife ve gerek esas itibarile suç
lu gösterilen Şevket çavuş hakkındaki iddianın 
varit görülmiyerek Üsküdar birinci sorgu hâ- 
kimliğince dava arzuhalinin reddine karar ve
rildiği seciye ve seviyesi bu durum ve şekilde 
görülen bu aileye mensup bir çocuğun askerî 
okulla ve binnetice ordunun yüksek camiası ara
sına sokulmasının muvafık olup olmıyacağmın 
yüksek takdirlere bırakılmış olduğu bildiril
mekte» ve Millî müdafaa vekâletinden gelen ce
vapta da: «Terbiyeleri noksan bir aile muhi
tinde yetiştiği için bu çocuğun iyi olarak tanın
madığı ve subaylık sıfat ve şerefi ve subaylar
dan beklenen umumî itimat ve hürmet mülâha
zası ve Askerî lise ve orta okullar talimatının 
76 nci maddesinin 4 ve 5 nci maddelerine müs
teniden mektebe kabul edilmediği gösterilmiş
tir.».

Dahiliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinin şu 
işarları üzerine Encümen kararile M. M. Ve
kâletine tekrar bir tezkere yazılmış:

«İstanbul vilâyetinin mevzuubahs olan tez
keresinde; müstedinin İstanbul da doğduğu ve 
Türk ırkından bulunduğu ve adlî ve siyasî kö
tülüğü görülmediği bildirilmekte olmasına ve 
mahallî ahalisinden müteaddit kimseler tara
fında muta şahadetnamede mumaileyhin na
muslu bir aileden olarak tanındığı ve şimdiye
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1561
1632

2808
2947

İhsan Rumelilioğlu. 
Kütüpane altmda 
arzuhalci.
Niğde.

Memuriyetine iadesi 
veya tekaüt maaşa 
bağlanması.

kadar hiç bir fena hali görülmediği» bildirildiği 
gibi bir ihtiyar heyeti mazbatasında da «Müs
tedinin yüz kızartacak hiç bir suçu olmadığı ve 
ailece ehli namus bulundukları» beyan edilme
sine ve müstedinin mukim olduğu Pendik bele
diye riyasetinden muta ilmühaberde (Muma
ileyhin hiç bir fena hali ve ahlâkı görülmeyip 
kendisinin ve ailesi efradının ehli namus ve 
hüsnühal sahibi oldukları yapılan soruşturma
lar neticesnde anlaşıldığı) ifade edilmekte bu
lunmasına nazaran hâdise de sahibi salâhiyet 
ve vazifedar olmıyan bir jandarma çavuşunun 
ihbarı mücerredi Encümence kanaat bahş görü
lemediğinden müstedinin mektebe kabulünü 
mani başka sebebp olduğu takdirde muvazza- 
han işarı lüzumu bildirilmiş ve buna karşı Millî 
Müdafaa vekâletinden gelen cevabî tezkerede: 
Askerî lise ve orta okullara alınacak talebenin 

şahsî ve ailevî kötü hal ve şöhret sahibi bulun
mamaları hakkındaki talimatname ahkâmına 
ve müstedinin terbiyesi noksan bir aile muhi
tinde yetişmiş olduğuna dair İstanbul vilâyeti
nin yukarıda zikri geçen tezkeresindeki bir fık
raya istinaden ve müstedinin üç aylık namzet
lik devresindeki kanaat da bunu teyit eylemiş 
olmasına binaen mektebe katî kaydi yapılmamış 
olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Üç aylık namzetlik devresinde müstedinin 

mektebe kabulüne kanaat edemeyen idarenin 
tatbik ettiği muamele binnetice bir idarî dava 
mevzuunu teşkil etmesi itibarile Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3146 29 - V - 1941

Memuriyetten çıkarılan İhsan Rumelilioğlu- 
nun Encümenimize havale edilen arzuhalinde: 
Memuriyetine iadesini, olmadığı takdirde kendi
sine tekaüt maaşı bağlanmasını istemektedir.

Adliye vekâletinden gelen cevapta : Teftiş 
neticesinde tahakkuk eden aciz ve kabiliyetsizli
ği ile geçmiş memuriyet hayatı itibarile artık 
memuriyette istihdamına imkân görülemeyen mu-
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*

maileyhin 2997 sayılı Teşkilât kanununun birin
ci muvakkat maddesine tevfikan vekâlet maka
mının tasvibine iktiran eden inzibat komisyonu 
kararı ile memuriyetle alâkasının kesildiği ve 
bu karara itirazen arzuhal sahibinin Devlet şû
rasına açtığı davanın reddedildiği ve tekaüt ma
aşı bağlanması hakkındaki talebine gelince: İh
san Rumelilioğlunun filî hizmet müddeti 14 se
ne 5 ay 2 gün olduğuna göre 1683 sayılı Teka
üt kanununun 26 nci maddesine tevfikan son me
muriyet maaşı 22 liranın emsali hâsılı 66 lira 
üzerinden 924 lira ikramiye tahakkuk ettirilmiş 
ve Divanca da tescil edilmiş bulunduğu ve ve
kâlet emrinde bulunduğu müddetçe filî hizmet 
müddetine göre dörtte bir vekâlet emri maaşı 
alması icabederken tahakkuk dairesince üçte bir 
hesabile verilen tediye emri mucibince yanlışlık
la fazla aldığı meblâğın tekaüt ikramiyesinden 
istirdat suretile tahsil kılındığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Memuriyete iadesi hakkında vekâlet aley

hine açtığı davanın Devlet şûrasmca reddedilme
si sebebile Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı da
iresinde bu kısım dilek üzerinde yapılacak mu
amele olmadığına ve tekaüt maaşı iddiasına ge
lince; tatbik edilen muamele kanaatbahş olma
dığı surette bu nokta üzerinden de bir idarî dava 
ile hakkını müstedinin arayabileceğine binaen 
Encümence bu kısım dilek üzerine de tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3147 29- V - 1941

2045
2146

Cemil Aksoy. 
Antakya kazasında 
halen açıkta öğret
men.
Hatay.

Muallimlik hakkının 
tanınması.

Müstedi arzuhalinde : Halep Muallim mekte
bi üçüncü sınıfta iken Umumî harpte ihtiyat 
zabit namzedi olarak İstanbul İhtiyat subay ta- 
limgâhına sevkedildiğinden ve hizmetlerde bulun
duktan sonra ana vatanı olan Antakyaya gelip 
orada 1 temmuz 1929 tarihinde açılan mual
limlik kursuna devam ile 128 numara ile öğ
retmenlik ehliyetnamesi aldığından ve Hatayın 
Türkiye Cümhuriyetine ilhakına kadar 60 lira 
maaşla 19 sene çalıştığından ve halen açıkta kaldı
ğından bahsile muallimlik hakkının tanınmasını 
ve mağduriyetine nihayet verilmesini istemekte
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dir.
İş düşünüldü:
Mevzuat hükümlerine göre Maarif vekâletin

ce muallimliğe alınmasına yanaşılmadığı surette 
tatbik edilen muameleden dolayı vekâlet aleyhi
ne idarî dava açabilecek olan müstedinin bu dile
ği üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3148 29.-V - 1941

2748
2886

Mustafa Karaş. 
Uluyolköyü muhtarı. 
İnebolu.

Kestiği ağaçların ka
çak addedildiğinden 
şikâyet.

Müstedi arzuhalinde : Tapuluarazisinde ye
tiştirerek zati ihtiyacı için kereste imal etmek 
üzere kestiği ağaçların kaçak addedilmesi üzeri
ne indelmuhakeme 22 - VII - 1940 tarihinde le
hine karar sadır olmuş ve Mahkemei temyizce de 
tasdik edüerek kesbi katiyet etmiş olduğu halde 
İnebolu Orman şefliğince malının kendisine iade 
edilmediğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat vekâletinden alınan cevapta ; müstedi
nin tapulu arazide yetiştirdiği iddiasile izinsiz 
kesmiş olduğu 42 adet göknar, 18 adet çam ve 10 
adet kayın ağacı koruma evleri tarafından tevkif 
edilerek evrakı mahkemeye verilmesile cereyan 
eden muhakeme neticesinde mumaileyhin beraeti- 
ne ve ağaçların kendisine iadesine karar verilmiş 
ise de şikâyetçiye teslim edilmek üzere ağaçlar 
üzerinde yapılan muayenede bunların biçüerek 
kereste haline getirildiği ve evvelce tesbit olu
nup mahkeme kararile itası iktiza eden ağaçlar
dan maada daha 112 parça kerestenin de Dev
let ormanlarından kaçak suretile tedarik edilerek 
bu emval arasına karıştırıldığı anlaşılmasile Mus
tafa Karaşın istihkakı olan miktar kerestelere 
damğa yaptırılarak 6 - II - 1941 gününde nakli
ye tezkeresine rapt ve kendisine teslim edilmiş 
ve mezkûr 112 parça kereste tevkif olunarak 
bunlar için satış kararı alınmak ve suçlunun 
ayrıca tecziyesi cihetine gidilmek üzere evrakının 
8 - III - 1941 tarihinde mahkemeye verilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Işdüşünüldü : Vekâletin cevabına göre müs
tedinin müstehak olduğu ağaçlar kendisine tes
lim edilmiş ve fakat Devlet ormanlarından kes-
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4663
4992

Dahil Güvenç. 
Eceabat kazası hu
susî muhasebe tahsil
darı.
( anakkale.

3877
4090“

Aldığı ücretten buh
ran, muvazene ver
gilerinin kesilmemesi.

Tufan ve arkadaşları. 
Bardız nahiyesi hal
kı namına.
Sarıkamış.

Haklarında yapılan 
gayri kanunî mua
meleden şikâyet.

diği başka ağaçlar hakkında mahkemede dava 
açılmış olduğuna göre yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3149 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Göçmen olduğu cihet
le ücretinden buhran, muvazene ve hava kuv
vetlerine yardım vergilerinin kesilmemesini is
temektedir.

Maliye vekâleti cevabında : Hükümetçe 2 
nci mmtakada yerleştirilmiş olan mumaileyhin 
mükellefiyet şekline nazaran 2510 sayılı İskân 
kanununun 37 nci maddesinin A fıkrasına naza
ran 1937, 1938 ve 1939 malî yıllarında kazanç 
vergisinden ve 3683 sayılı kanunun mevkii me
riyete vazı tarihi olan 7 - VII -1939 tarihinden 
itibaren de muafiyetin hitam bulduğu 31 - V - 
1940 tarihine kadar buhran, muvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergileri muafiyetinden is
tifade ettirilmesi icabederken işe başladığı tarih
ten mayıs 1937 tarihine kadar fuzulen kazanç ver
gisi kesildiği ve bir müddet bu vergiden muafi
yet verildikten sonra haziran 1938 den itibaren 
yine kazanç vergisi kesilmeğe başlandığı ve
7 - VII - 1939 tarihinden itibaren de buhran, mu
vazene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri 
muafiyetinden istifade ettirilmemiş olduğu, Ça
nakkale defterdarlığının işarından anlaşılmasi- 
le noksan ve fazla kesilen vergilerin mahsubu ya
pıldıktan sonra fazlasının mükellefe iadesi lü
zumunun mezkûr defterdarlığa tebliğ olunduğu 
bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Alâkadar mercice dileğin yerine getirilmiş 

olmasına göre Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3150 29 - V -1941

Müstediler arzuhallerinde: Mükellef oldukları 
vergileri kanunî miatlarında tediye edegeldikleri 
halde Sarıkamış mâliyesinin her sene haliye ver
gilerinden çok sabıka vergileri çıkararak köylü-
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yü tazyik etmekte ve makbuz ibrazına mecbur 
tutularak makbuz gösterilince bir şey istenilme- 
yip fakat ibraz edilemeyince cebren ve haczen 
tahsilat yapmakta olduğundan ve halbuki evvel
ce bir aralık teftişe gelmiş olan Maliye müfetti
şinin tetkikat icrası için köylünün elindeki mak
buzları toplayıp fakat bilâhare bunlar iade edil
memiş olduğundan bahsile haklarında yapılmak
ta olan bu kanunsuz muamelâta nihayet verilme
sini istemektedirler.

Encümenden Maliye vekâletine 7 - III -1938 
tarihinde tezkere yazılarak bu bapta izahat is
tenilmiştir. Maliye vekâleti encümenin bu tezke
resine 22 - VII -1939 tarihinde yani bir sene 
dört ay sonra:

«Tahsilâtın kanunî merasim dahüinde yapıl
makta olduğu ve Maliye müfettişi tarafından 
toplanmış makbuz olmadığı, vaktile tahsildarlar 
tarafından müfredat defterleri üzerinde ufak te
fek bazı hatalar yapılmış ise de onların da dü
zeltilmiş bulunduğu ve maahaza müruru zamana 
uğramış vergilerin tasfiye edildiği» yolunda ce
vap vermiştir.

Encümence vekâletin bu cevabı kanaatbalış 
görülmeyerek Vekil 10 - V -1940 tarihli tezkere 
ile Encümene davet edilmiştir.

Vekâlet encümenin bu tezkeresine 24-IV-194I 
tarihinde yani takriben bir sene sonra şu cevabı 
göndermiştir:

«Müstedilerin Hâzineye hiç bir suretle borç
lu bulunmadıklarının ve dolayısile haklarında 
takibat ta yapılmadığının anlaşıldığı ve esasen 
eski yıllara ait ve müruru zaman haddine vâsıl 
olmuş Hazine alacaklarının kayıtlarının terki
ni suretile tasfiyeleri yapılmış olduğu.»

İş düşünüldü:
Son cevaba göre; müstedilerin borçlu olma

dıkları ve haklarında takibat yapılmadığı bildi
rildiğine göre Encümence yapılacak muamele 
kalmamasına ve kanuna muhalif bir para alın
mış ise istirdadı için kazaî mercilere müracaat
ları icabetmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3151 29 - V -1941
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1463
1530

Vehbi Akkılınç. 
Hükümet caddesin
de 15 nci sokak No. 2 
Ayvalık.

Divanı muhasebatça 
tekaüt aylığının vi
ze edilmediğinden şi
kâyet.

2809
2948'

Menıduha Ülker. 
Antakyada halk ya

zı evi sahibi Kâmil 
Keskin elile.
Emekli öğretmen. 
Hatay.

Mütedi dilekçesinde : 1339 senesinde Midilli
den Ayvalığa mübadil olarak geldiği cihetle 

Divanı muhasebatça tekaüt aylığının vize edilme
diğinden ve halbuki Midillide kalmasının ihtiyarî 
olmayıp zarurî bulunduğundan ve Midilliden ana
vatana avdet eden bazı kimselere tekaüt maaşının 
verildiğinden bahsile kendi hakkının ödenmesini 
istemektedir.

Divanı muhasebatın cevabında: Müstedi Mi
dilli ahalisinden iken Atina muahedesinin meriye
te girdiği 1 - 14 - XI - 1913 tarihinde Midillide 
bulunarak ilk defa mübadil suretile 1339 yılında 
memleketimize gelmiş olmasına ve sözü geçen 
muahede veçhile hiyar hakkını kullandığına dair 
resmî bir kayıt ve malûmata raslanmamasına 
nazaran 14 - XT - 1933 tarihinden itibaren tabii
yetimizi kaybetmiş olması mezkûr muahedenin 
dördüncü maddesi icabından bulunduğundan
1683 numaralı kanunun 53 ncü maddesini muad
del 2071 numaralı kanunun hükümleri karşısın
da kendisine tekaüt maaşı tahsisine imkân görü
lemediği gibi müstedi kendi vaziyetinde bulunan 
diğer zevata tekaüt maaşı tahsis edildiğinden 
bahseylemekte ise de, bu zevatın hakkı Ayarları
nı Türkiye lehine istimal etmek suretile Midilli
de bulundukları müddet tabiiyetimizi muhafaza 
etmiş olmalarından ve yahut vaziyetlerinin tahak
kuk evrakında gösterilmemiş bulunmasından ileri 
gelmiş olması muhtemel olup haklarında ittihaz 
edilmiş bir kararın mevcut olmadığı bildirilmek
tedir :

tş düşünüldü : Hâzinenin İdarî bir dava şek
linde merciine ikamesi icap ederken doğrudan 
doğruya Yüksek Meclise müracaat edildiği anla
şıldığından Encümence yapılacak muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3152 29 - V - 1941

Tekaüt aidatının ia
desi.

Müstedi arzuhalinde: Muallimlik meslekinde 
sebkeden hidematından ve tedris yolunda bir gö
zünü kaybetmesile tekaüdünün icrası veya ikra
miye ifası hakkındaki müracaatı isaf edilmedi
ğinden bahsile maaşlarından tevkif edilmiş olan 
tekaüt aidatının iadesini istemektedir.
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2568 [ Emrullah Başakıncı. 
2698̂ ; Yeldeğirmeııi eski An

kara apartımam. 
Kadıköy - İstanbul.

Kuvvayi seyyarede 
bulunduğu iki sene
lik hizmetleri maaş
larını alamadığın
dan şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Maarif vekâleti cevabında:
Eski öğretmen olan mumaileyhanın ilk ted

risat kanunu muvakkatinin 44 ncü maddesince 
tâbi olduğu Devlet imtihanında muvaffak ola
maması üzerine vazifesine nihayet vverilmiş olup 
hizmet müddeti 25 yılı doldurmamasından dola
yı tekaüdü cihetine gidilemediği gibi Devlet me
murluğu ile alâkası tamamen kesilmiş olmayıp 
ancak Devlet imtihanında muvaffak olamama
sından dolayı vazifesine son verildiği ve binabe- 
rin öğretmenlikten gayri Devlet hizmetlerinde 
istihdamına kanunî bir mâni bulunmadığı cihetle 
ikramiye verilemiyeceği ve aylıklarından kesilen 
tekaüt aidatının itasına da kanunî mevzuatın 
müsait bulunmadığı ve mumaileyhanın maluliye
tine gelince: Usulü dairesinde tam teşkilâtlı sıh
hat heyetinden alacağı raporla bu ciheti tevsik 
ettiği ve malûliyeti Sıhhat vekilliğince kabul ve 
tasdik edildiği takdirde mevzuat dairesinde hak
kında muamele ifası tabiî bulunduğu bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü:
Tatbik edilen muamelelere kanaat edilmediği 

surette idarî kaza yoluna gidilebileceğinden En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3153 29 - V - 1941

Arzuhal sahibi: Kuvvayi milliyede akıncı müf
rezelerinde ve bilâhara da Kuvvayi seyyarede bu
lunduğu iki senelik hizmetinin maaşlarını ala
madığından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaanın cevabî tezkeresinde : Mu
maileyhin Hicaz jandarma alayı subayı iken 1322 
senesinde tekaüde sevkolunduğu ve 4 - 1 - 1337 
tarihinde mütekaiden hizmete alınıp Muğla jan
darma taburu emrine verildiği ve üç ay hizmet
ten sonra tekrar tekaüde irca olunduğu ve
24 - III - 1338 tarihinde tekrar hizmete alına
rak muvazzafaya nakledildiği ve vücudünden is
tifade edilmemesi ve kendisinin de talebi üzeri
ne tekrar 23 - I - 1940 tarihinde tekaüde sevke- 
dildiği ve bu hizmetlerde bulunduğu müddetler 
için rütbesi maaşı tamamen verilmiş olduğu Mü-
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dafaai hukuk cemiyetinin idare ettiği Akıncı ve 
Kuvvayi seyyaredeki hizmet erbabının kadro ve 
bütün masrafları Müdafaai hukuk cemiyetleri 
tarafından ödenmiş olduğundan bundan dolayı 
vekâletle bir alâkası olmadığı gibi esasen şimdi
ye kadar müracaat etmemiş olması müruru za
man itibarile de böyle bir hakkı olsa bile sabit ol
muş olacağı tabiî bulunduğunu ilâve etmekte
dir.

îş  düşünüldü:
Dileğinin kabulüne cevaz görmeyen Millî Mü

dafaa vekâletinin tatbik ettiği muamele üzerine 
müstedinin kazaî mercilere müracaat edebilece
ğinden Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3154 29 - V - 1941

3059
3219

İbrahim Yurdakul. 
Göztepe Şahin sokak 
No. 33 evde.
Gevgilili İbrahimoğ- 
lu.
İzmir.

Iskân hakkının ve
rilmesi.

Müstedi arzuhalinde : 1330 senesinde Gev- 
giliden gelerek iskân edildikleri Çeşme kazası

nın çiftlik köyünü Yunan işgali üzerine terk ile 
altı sene sonra avdetlerinde kendilerine tahsis 
olunan emvalin başkalarına verildiğini gördük
lerinden ve bilâhare İzmirde işgal ettikleri me- 
baniden de çıkanldıklanndan bahsüe iskân hak
larının verilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
15 - IV - 1941 tarihli gelen tezkere; müstedi 
Çeşme kazasının çiftlik köyünde gayrimenkul 
emval verilmek suretile iskân edilmiş iken Yu
nan işgali üzerine iskân yerinden ayrılarak Iz- 
mire gitmiş ve istirdattan sonra iskân yerine 
avdetle mallarına tesahüp etmemiş olmasile sa
hipsiz kalan bu gayrimenkullerin 1341 senesin
de başkalarına tahsis edilmiş olduğu ve muma
ileyh bir aralık İzmir vilâyetine müracaatla İz
mirde işgal eylediği bir evin veya diğer bir ha
nenin kendisine verilmesini istemiş ise de bu ta
lebi kabul edilmemiş ve Şûrayi devlete açtığı 
davanın da reddedilmiş bulunduğunu iskân hak
kını iskat eden müstediye mallarının iadesine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Yüksek Meclisin 803 sayüı 
kararına tevfikan dileğin Devlet şûrasından red-
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dedilmesi anlaşıldığına göre Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3155 29-Y-1941

591
“62îT

617
647~

790
"825

Şükrü Berkin. 
Alsaneak (Karakol) 
1464 ncü sokak No. 
79
İzmir.

Maruz kaldığı mua
meleden şikâyet.

1

Müstedi tarafından Yüksek Reisliğe verilip 
Encümenimize havale buyurulan üç kıta isti
dada : Yazılı maddelerle İzmir defterdarlığın
dan şikâyet etmekte ve bir ihbarnamesinin Mali
ye teftiş heyetine gönderilmesi iktiza ederken 
defterdara havale edildiğinden bahsetmekte ve en 
nihayet defterdarın tazyikile tekaütlüğe şevki 
hakkında verdiği istidanın muamele mevkiinden 
kaldırılması ve başka bir vilâyete naklini iste
diği halde dinlenmediğini beyan etmektedir.

Maliye vekâletinden verilen cevapta : Müste
dinin istidasından «ve hüviyetinden bahsedilme- 
yerek şikâyet eylediği on dört madde üzerinden 
mahallinden yapılan tahkikatta ihbaratın tahak
kuk etmediği ve müstedinin usulen verdiği isti
da üzerine tekaüt muamelesinin ikmal ve Divan
ca tasdik kılındığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü:
Tekaütlüğü hakkında tatbik edilen muame

lede isabetsizlik ve yolsuzluğa kani olduğuna gö
re idari dava yolile hakkını araması icabeden 
müstedinin bu yola gitmediği anlaşıldığına gö
re Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3156 29 - Y -1941

5029
5381

Şaban Taşkan. 
Şekercilerde sabun
cu Muharrem Toker 
yanında.
Bursa.

Bir memuriyete ta
yin kılınmadığından 
şikâyet.

Polis ve hususî muhasebe memurluklarında 
geçen 19 senelik hizmetine rağmen 900 küsur 
kuruşluk bir hesap yanlışlığından dolayı işten 
menedilmiş ve üç buçuk ay hapsine karar veril
miş olduğundan ve cevazı istihdam kraarı almış 
ise de bir memuriyete tayin kılınmadığından ve
kâlet emri ve tekaüt maaşı verilmemiş olduğun
dan şikâyet eden müstedinin arzuhaline Dahi
liye vekâletinden verilen cevapta:

Zimmete para geçirmek maddesinden mah
kûm olup vazifesinden ayrılan müstediye vekâ-
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o t u r d u k l a r ı  y e r  ___________________________

E n c ü m e n  karan ve ne sebebden verildiği

let emri maaşı verilmesine imkân olmadığı ve 
ikamet ettiği yerde bir vazifeye tayini için vi
lâyete yazılmış ise de münhal bulunmadığı ce
vabı verildiği ve tayini vilâyetlere ait olan müs
tedi hakkında vekâletçe bir muamele ifasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

dan gayriye meşrut olması lıasebile 966 Evkaf 
! bütçe kanununun 9 ncu maddesi hükmüne tevfi- 
I kan 1929 tarihinde mazbut vakıflar arasına 

alındığını ve binaenaleyh, 2762 sayılı Vakıflar 
kanununun 39 ncu maddesi mucibince fekki maz- 
butiyetine imkân kalmadığını ve evlâdı vakıftan 

| dilek sahibi Memet Ustündağ ve arkadaşlarının 
mart 1940 ayı içinde müracaatları üzerine adı ge- 

| çen kanun hükmünce kendilerine intifa hakkı 
j tahsis edilmek üzere gereğinin mahalline yazıl

mış olduğunu bildirmektedir.
İş düşünüldü : 

i  Tatbik edilen muamele dilek sahiplerini tat
min etmediği surette kaza mercilerine müracaat 
edebileceklerinden Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3157 29- V - 1941

1613 Bahçecik vakfı ve Bahçecik namındaki 
Y69(Ti meşrutulehi evlâdın- vakıf arazileri H. Abaancet evlâddan evlâda intikal edegelen 

ve evkafı sahihadan olan ve ailevî bir tesisten 
ibaret bulunan Bahçecik namile maruf vakıf ara 
zilerinin Evkaf idaresince ellerinden alınarak 
evkafı mazbuta meyanına ithal edildiğinden şi
kâyet etmektedirler.

Müstediler arzuhallerinde :

Vakıflar umum müdürlüğünün cevabında :
Paluda Bahçecik vakfının tevliyetinin füru-

Karar No. Karar tarihi

3158 29-V-1941
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Muammer Tuğlu. 
Yüksek mühendis 
mektebi sınıf 2 No. 
64
İstanbul - Gümüşsü
yü.

. •

Ilidematı vataniye- 
den almakta olduğu 
maaş hakkında.

Müstedinin arzuhalinde : Hidematı vataniye- 
den maaş almakta iken henüz tahsilde bulundu
ğu sırada maaşın 1334 doğumlu olması sebebi
le 1938 senesinde kesilmiş bulunduğunu ve İs
tiklâl mücadelesinde Gümüşane mebusu olan ba
bası Ziya ile birlikte ayni zamanda âsiler tara
fından şehit edilmiş olan Trabzon mebusu İzze
tin çocukları kanunun 478 nci maddesine göre 
tahsil müddetini ikmal edinceye kadar maaş al
mak hakkını haiz bulunduklarını anlatarak bu 
haktan istifadesini ve dolayısile maaşlarının ke
sildiği günden itibaren müterakiminin verilme
sini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : «Adı geçen 
hakkında Hâzinece yapılan tahkikte mumaileyhe 
13 nisan 1340 tarih ve 81 numaralı kanunla 20 
yaşını ikmalinde kesilmek üzere vatanî hizmet 
tertibinden beş lira maaş tahsis edilmiş ve 1938 
de yirmi yaşını ikmal eylediğinden dolayı maa
şının kesilmiş olduğu» bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3159 29 - Y -1941

2626
2759

Fatma Hidayet Zap- 
su.
Yeni postane arkası 
kısmet han No. 11 
Abdurrahim Zapsu 
elile.
İstanbul.

Açık maaşlarının ve 
ikramiyesinin veril
mesi hakkında.

Müstedi dilekçesinde : On üç senelik öğret
men olduğundan 1928 yılında Gebzenin Aydın
lı köyünde muallim iken zevcinin Midyat kaza
sı malmüdürlüğüne tayini üzerine kendisinin de 
Midyata naklolunduğundan bilâhare zevcinin 
Taşköprüye tahvili memuriyeti dolayısile kendi
sinin de Taşköprüye tayini hakkındaki talebi 
isaf edilmeyerek Maraşın Anderin kazasına ta
yin olunduğundan ve bu tayin emrini Taşköp- 
rüde tebellüğ ettiği zaman 9 aylık hâmile ol
duğundan ve bir hafta sonra vazıhamil ettiği 
için memuriyet mahalline gitmediğinden ve fakat 
vekâletçe kendisinin müstafi addedildiğinden ve 
sonra bir çok defalar vekâletten muallimlik is
tediği halde talepleri terviç edilmediğinden bah
sile açıkta kaldığı zamanlar için maaşını ve on 
üç yıllık ikramiyesini istemektedir.

Maarif vekâletinin cevabında : öğretmen 
Fatma Hidayet Zapsunun 1930 yılında müsta-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

766
798

Said Eraydm. 
Bahriye caddesi So- 
kullu sokak No. 18 
İstanbul - Kadıköy.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

fi sayılmak suretile meslekten ayrıldığı için ken
disine maaş ve ikramiye namile bir şey verilme
sine imkân olmadığını bildirmektedir.

Iş düşünüldü:
Encümence tayini muameleye mahal olmadı

ğına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

Vakıf mallarının sa
tışının durdurulması.

3160 29 - V -1941

İstanbul, İzmir Kıbrıs ve Antalyada emlâki 
bulunan Bekir Paşa vakfının Kıbrısta bir milyon 
sterlin değerinde olan yerlerini Vakıflar başmü
dürlüğünün memleket harici bir daireye yazdığı 
sahte bir tezkere ile ve Kıbrıs evkafının vadet- 
tiği bir komisyon mukabilinde satmağa teşebbüs 
ettiğinden satışın durdurulması ve sahte tezke
reyi yazanlar hakkında takibat yapümasını mü
tevelli olan karısı Meliha namına müstedi iste
mektedir.

Vakıflar umum müdürlüğünün cevabında: 
Mütevelli Halimin vefatı üzerine tevliyeti iste
yen Melihanın nizamî vasıf ve şeraiti haiz olma
dığından kendisine mütevellilik verilmiyerek Be
kir Paşa vakıf işlerine Vakıflar idaresince niya- 
beten bakılmış ve buna rağmen mezbure Kıbrısa 
giderek oradaki vakıf mallarını satmak ve Os- 
manlı bankasının İstanbul şubesine gönderilecek 
paralan almak teşebbüsünde bulunacağı anlaşıl
dığından bunların önüne geçilmek üzere 
Kıbrıs konsolosluğuna talimat verilmiş ve 
niyabeten idare edilen vakıf mallarından 
Türkiyedeki kısmına ait yülık varidat vâ - 
kıfın evlâtlarına tevzi edilmiş ve idare
nin kanunî hareketini menfaatlarına uygun gör- 
miyenler hakkında bir muamele ifasına imkân 
bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Vakıflar idaresile mütevelli Meliha arasında 

bir ihtilâf mevcut olduğu surette salâhiyetli mah
kemelere müracaatla hâdisenin halli mümkün 
olup mumaileyhanm kocası müstedi tarafından 
Büyük Millet Meclisine vaki müracaat üzerine 
Encümence hâdise hakkında bir karar ittihazına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3161 29 - V - 1941
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1841
1930

Süleyman Türkmen. 
Koca cami mahalle
sinde No. 5 
Balya.

Tazminat verilmesi. Fethiye maden amelesinden iken 26 eylül 1937 
tarihinde madende vukubulan bir kaza neticesin
de çenesinden ve kolundan yaralanarak sakat 
kaldığından ve şirketten bir tazminat talebine im
kân bırakmayan mağduriyetlerine sebebiyet ve
ren 151 numaralı kanunun 12 nci maddesinin tef
siri ile hakkının tanınması lüzumundan bahs 
ve şikâyet eden müstedinin arzuhaline karşı İkti
sat vekâletinden verilen cevapta :

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hu
kuku mütekabilelerinin temini hakkındaki 151 
numaralı kanunun 12 nci maddesinde « Maadin 
nizamnamesinin 77 ve 78 nci maddelerile işbu 
kanun ahkâmına tearuz eden alelûmum mevad- 
dı nizamiye mülgadır » denilmesi 77 ve 78 nci 
maddeler arasında umumî bir ilga hükmünü ta- 
zammun Ğdecek mahiyette görülmüş ise de 151 
numaralı kanun, başlığında tasrih edilmiş olduğu 
üzere, Ereğli havzası maden amelesinin hukuku
na müteallik bir kanun olup bunun kabulünden

j evvel 26 - IV - 1283 tarihli Havza taanıül- 
| namesinde hususî hüküm bulunmaması dolayısi- 

le maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci madde
lerinin bu ameleye de kabili tatbik bulundu
ğundan ve halbuki adı geçen 151 numaralı kanu
nun meriyetinden sonra bu yolda bir tatbik artık 
mevzubahs olamayacağı göz önüne getirilerek ay
ni kanunun 12 nci maddesine maadin nizam
namesinin 77 ve 78 nci maddeleri hakkında 
konulan ilga hükmünün bu iki maddenin 
yalnız Havzadaki maden amelesi hakkın
da kaldırılmasını istihdaf ettiği ve binnetice mev
ziî bir ilga hükmü olduğu düşünülerek maadin 
nizamnamesinin mezkûr iki maddesinin Havzai 
fahmiye haricindeki ocaklar için meriyetini ta
nımak tabiî görülmüş olmakla 151 numaralı ka
nunun yukarıda bahsi geçen 12 nci maddesi bu 
suretle iki anlayış şekline müsait olduğundan Bü
yük Meclise tefsir ettirilmesi lüzumunu mübey- 
yin Başvekâlete arzedilen tezkere Devlet şûrası
na havale olunmuş ve fakat tanzimat dairesi
nin, mezkûr 77 ve 78 nci maddelerinin Ereğli 
havzası haricindeki diğer madenler için meriye
tinin devamının tefsir tarikile temini kabil ola- 
mıyacağı cihetle maadin nizamnamesinin 77 ve
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________ _____ '_____ ;__ .
j 78 nci maddeleri makamına kaim olmak üzere 

iki kanun maddesinin teklifi zarurî bulunduğu 
j  yolundaki mütaleası Umumî heyetçede teyit olun- 
i muş ve bu vaziyet karşısında tefsir teklifinden 
i sarfınazar edilerek maadin nizamnamesinin bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve nizamnameye 
yeni bükümler eklenmesine dair hazırlanıp Baş
vekâlete sunulan projenin 13 ncü maddesinde 
Ereğli havzasından gayri madenler de çalışırken 
kazazede olanların hukukunun muhafazası derpiş 
olunmuş ise de bu proje kabul olunduğu takdir
de dahi, kanunun makabline şümulü olamıyaca- 

I ğmdan, müstedi Süleyman Türkmenin bundan 
istifadesine imkân görülemediği bildirilmiştir, 

îş düşünüldü :
Vekâletin tezkeresinde verilen izahata göre 

dilek üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

talep etmektedir.
Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Müs

tedinin îstiklâl harbinden terhisi anmda ve ih
tiyattan muvazzafa nakli sırasında sağlam ol
duğu gibi gerek tekaüdünü mucip Gülhane 
hastanesinin 21 - III -1933 tarihli raporunda ve 
gerek bundan sonra orduda mütekaiden veya 
ücretle istihdam talebi dolayısile yaptırılan mu
ayenelerde tesbit olunan kulak arızası 551 sayılı 
kanunun emraz cetvelinin şümulü haricinde gö
rüldüğünden, malûliyet derecesinin tayin Ve 
takdiri için, ârızasrnın 195 sayılı kanun tefsiri 
mucibince (hini tekaüdünde mevcut, vazife esna
sında hâdis ve vazifeden münbais) olması icabe- 
deceğinden ve halbuki bu subayın ârızası, hini 
tekaüdünde değil tekaütlüğünden sonra dahi 
emraz cetveline uygun olmadığından terfihine 
kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü:

Karar No. Karar tarihi

3162 29-V-1941

178 Abdurrahim Baba- 
287 can.

Malûliyet derecesi
nin tadili.

Müstedi dilekçesinde : Millî mücadele esna
sında tepesinde patlayan bir şarapnel tarraka- 
sile kulağının sağır kaldığından ve kendisinin 
32 lira ile genç yaşta tekaüt edildiğinden bah
sile malûliyet derecesinin tadilini ve terfihini

Vilâyet şifre memu
ru.
İstanbul.
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Arzuhal hulâsası

2050
2151

İbrahim Erol. 
Şabanözü nahiyesi
nin Eregez köyün
den.
Malûl.
Çankırı.

Sakat maaşının ter
his tarihinden itiba
ren bağlanarak mü
terakimlerinin de ve
rilmesi.

2208
2317

Mustafa Güler. 
Suadiye pilâjı sahi
bi.
İstanbul.

Kadıköy kaymaka
mının muamelesin
den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Muameleye kanaat edilmediği surette idarî 
dava yoluna gidilmesi iktiza edeceğinden Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar N o .' Karar tarihi

3163 29 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : Bağlanan sakat maaşı
nın terhisi tarihinden itibaren bağlanmasını ve 
müterakimlerinin verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü:
Tatbik edilen muameleye kanaat etmediği 

takdirde idarî kaza yoluna müracaat etmesi ica
beden müstedinin dileği üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3164 29 - V -1941

Pilâjda bazı ahval ye vaziyetleri sebep tu
tan Kadıköy kaymakamının hissî ve keyfî icra
atından mutazarrır ve müteessir olduğundan 
bahsile şikâyette bulunan müstedinin arzuhali
ne Dahiliye vekâletinden verilen cevapta:

Halktan iki türlü para almak suretile mev
zuata aykırı muamele yapan ve hakkında tutu
lan zabıt varakası mucibince on gün müddetle 
meslek ve sanatından menine dair verilen karar
dan münfail bulunan müstedi hakkında şikâyet
namede bahsedilen kayfî ve hissî hareketleri va
ki olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: *
Kaymakamın ceza kanununa göre memnu 

bir fili hareketi vaki ise müstedinin usulen sa- 
lâhiyettar makamlara müracaat etmesi ve mad
dî ve manevî zararı için de yine alâkadar mah
kemeye müracaat eylemesi icebedeceğinden En
cümence şikâyetname üzerine tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3165 29 - V -1941
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2422 Sıracettin Kayıhan. Verdiği istidalara Müstedi arzuhalinde:
2543 Ticaret vekâleti teş

kilâtlandırma umum 
müdürlüğü memur
larından.
69 numaralı odada. 
Ankara.

İstanbul vilâyetince 
cevap verilmediğin
den şikâyet.

Biri Ankara vilâyeti diğeri Dahiliye vekâ
leti vasıtasile verdiği iki kıta arzuhaline İstanbul 
vilâyetinin cevap vermediğinden şikâyet etmek
tedir.

Dahiliye vekâletinden alman cevapta:
Mumaileyhin gayrimenkul emval vergisinden 

1500 küsur lira borcunun haciz yolile tahsiline 
teşebbüs edilmiş ve kendisinin arzuhaline cevap 
verilmiş olduğundan ve bu cevap üzerine Dev
let şurasında açmış olduğu davasının halen kara
ra bağlanmadığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3166 29 - V -1941

2468
2590

Safiye Soycan. 
Çocuk bakım evi sa
hibi.
Bergama.

Kardeşine ait maaş
ların verilmesi.

Yerilen arzuhalde:
Yüzbaşı iken vefat eden kardeşi Haşan Zeki

nin vaktile telâkki eylediği bir emre tebean gay
bubet ettiği müddete ait maaşlarının verilmesi 
için evvelce Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
takdim eylediği istidaname üzerine Arzuhal en
cümenince mevzubahs mazeretin hükmen tevsiki 
lüzumu 29 - IV -1937 tarihli ve 975 numaralı 
kararile bildirilmiş ve mumaileyh ise ahiren ve
fat ederek böyle bir ilâmın istihsaline meydan 
kalmamış olduğundan bahsile biraderinin müs
tahak bulunan istihkakını hasbelverase kendisi
ne verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü:
Mahkemelerce tesbiti iktiza eden mesailin En

cümende tetkikine imkân olmadığından dilek hak
kında tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3167 29 - V -1941

2814
2954

Nevzat Civelek. 
Merkez hayvan sağ
lık memuru.
Bitlis.

--- ---------- -
Yedek subaylık hak
kından istifade etti
rilmeleri.

Müstediler dilekçelerinde : Orta mektep me
zunu olduklarından ve aynca hayvan sağlık has
tanesinde iki sene okuduklarına göre yedek su
baylık hakkından istifade ettirilmelerini istemek
tedirler.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
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2608
"2945

2546
2673

Salih özçelik. 
Merkez hayvan sağ
lık memuru.
Bitlis.

Kâzım Aslan. 
Hayran nahiyesinin 

mescit mahallesinden. 
Edremid.

Açmak istediği de
ğirmen hakkında.

2923 sayılı kanundaki (yedek subay yetişecek 
kadar tahsili olupta yalnız orta okul veya mua
dillerinden diploması bulunanlar) kaydı; doğ
rudan doğruya (Türkiyede ortaokul veya mua
dili diplomasını aldıktan sonra tahsil - 
lerini yabancı illerde, askerlik dersi görmeyerek, 
tamamlayan lise veya yüksek okul) mezunlarına 
ait olduğunu ve 178 sayılı tefsir kararında bildi
rilen mekteplerden olmayan hayvan sağlık me
murları okulundan mezun olanlara bu hakkın 
verilmediğini bildirmektedir.

İş düşünüldü :
Muameleye kanaat edilmediği surette İdarî 

dava yoluna gidilmesinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3168 29-V-1941

Müstedi dilekçesinde : Nahiyenin Küçükdere 
köyü hududu içinde açmak istediği değirmen 
için usul ve nizama uygun olarak vaki müracaa
tına gelen cevapta : İcra Vekilleri Heyetinin 
3 - IX -1939 tarih ve 2/11808 numaralı kararma 
atfen Maliye vekâletinin emrile mezkûr değir
menin tarafından açılmasına müsaade olunduğu 
bildirilmiş ve 800 lira sarfederek işletmeğe baş
lamak için Edremit malmüdürlüğüne vaki mü
racaatına karşı . değirmeni işletemiyeceğini ve 
kendisine tebliğ edilen emirde (değirmenin açıl
masına müsaade olunmamıştır) deneceği yerde 
daktilo hatası olarak (müsaade olunmuştur) de
nildiği cevabı verilmiş ise de ve bunca masraf 
ihtiyarile vücude getirdiği değirmenin işletilme- 
yerek herhangi bir memurun hatası yüzünden 
mağdur edildiğinden bahsile şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : Daktilo hata
sının Balıkesir mâliyesine ait olduğunu ve bu 
memurun tecziyesi hususunun mahalline yazıl
dığı ve değirmenin açılmasına müsaade olunamı- 
yacağım bildirmektedir.

İş düşünüldü:
Hatanın tevlit ettiği maddî zararın hükmen 

alâkadarlardan tahsili yolunda mahkemeye mü-
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367

,838
981

269
381

489
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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  

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 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

Nigâr Doğan. 
Bayazıt okçular ba
şı No. 100 
İstanbul.

Eşine tekrar piyan
go bayiliği verilmesi.

İbrahim Yılmaz. 
Pınarbaşı kazasının 
yeni ocak mahalle
sinden göçmen Os- 
manoğlu.
Kayseri.

Hüseyin Erdem. 
Akalar mahallesi 
bulduk sokak No. 2 
Hamamönü - Ankara.

B ir iş verilm esi.

Münasib bir işte is
tihdamını istiyor.

raeaat edilebileceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3169 29 - Y -1941

Müstedi dilekçesinde : İkramiye isabet etme
yen bir bilete yanlışlıkla on beş bin lira tedi
ye ettiğinden dolayı Piyango idaresince bayi
lik ruhsatiyesi alınan kocasının mahkemede ade
mi mesuliyet kararı aldığından tekrar bayilik 
yapmasına müsaade olunmasını talep etmektedir.

İş düşünüldü:
Encümence tayini muameleye mahal olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3170 29 - V -1941

Müstedi dilekçesinde : Rüştiye mezunu oldu
ğunu ve Bulgaristanda sekiz yıl öğretmenlik 
yaptığını ve muhacir olarak geldiği ana vatan
da Devlet demiryollarında bir hizmet verilmesi
nin ve istidasile gönderdiği vesaikin iadesini is
temekte olan müstedinin arzuhali okundu:

İstidalarına vesikası ekli olmayan müstedi
nin memuriyete tayini hakkındaki dileği üzeri
ne Encümence bir muamele ifasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3171 29 - Y - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Orta okulun ikinci sınıfına kadar tahsil gör

müş ve askerlik hizmetini bitirmiş olduğundan 
maişetini temin için münasip bir işte istihdamını 
istemektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3172 29 - Y -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2537
2661

2094
2200

2042
2143

Adem Başaran. 
Edirneli.
Atpazannda yeni 
handa No. 12 odada. 
Ankara.

Osman Nuri Oral ve 
arkadaşları.
Çayır şeyhi nahiyesi 
nüfus memuru. 
Boğazlıyan.

Kendisine bir iş ve
rilmesi.

Bir iş ve yardım talebinde bulunmak üzere 
Ankaraya geldiğinden ve ayağından malûl ve ço
luk çocuk sahibi olduğundan ve zaruret halinden 
bahisle bir iş teminini isteyen müstedinin arzu
hali üzerine Encümence bir muamele ifasma im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3173 29 - Y -1941

Terfi ettirilmeleri.

Peyzullah Barshan. 
Kurmay albay 3 ncü 
ordu, müfettişliğin
de.
Erzurum.

Müstediler arzuhallerinde:
3656 sayılı Barem kanununun 3 ncü madde

sinin B ve C fıkralarına göre yeni memuriyete 
girenlerin orta tahsil mezunlarına on beş ve li
se mezunlarına yirmi lira aslî maaş verildiği hal
de on dört senedenberi halâ on lira aslî maaşla 
çalıştıklarından ve hiç terfi görmediklerinden 
bahsile kendilerinin de haklarının verilmesini is
temektedirler.

İş düşünüldü: On dört senedenberi terfi gör
memeleri münasebetile maruz kaldıkları haksızlık 
için İdarî dava yoluna müracaat edebileceklerin
den Encümence bir muamele ifasma imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3174 29 - V - 1941

Nasıb tashihine dair. Müstedi arzuhalinde :
Kıdem zamlarını vekâletin yanlış tatbik et

mesi yüzünden kendisi gibi mağdur olanlar ara
sında kurmay albayı Şükrü Kanatlı lehinde Bü
yük Millet Meclisi Arzuhal encümeninden bir ka
rar sadır olduğu gibi ayni vasıfta müterakim ma
aşlarının verilmesi hakkında kurmay albay Galib 
Ulaş hakkında da bir karar verildiğinden binneti
ce Şükrü Kanatlı hakkında nasıp tashihine mü
tedair kararın kendisine teşmilini istemektedir.

İş düşünüldü :
Vekâletçe bir muameleye tâbi tutuldukları an

laşılan müstedinin dileği üzerine Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3175 29-Y-1941
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L02
ÎÖ9

>46
556"

Hüsnü Ongan.
İlk tedrisat müfetti
şi.
Çankırı.

Evvelce yaptığı,as- 
kerlik hizmetinin na
zarı itibare alınması.

Dilek sahibi : Umumî ve istiklâl harplerinde 
yedek subay olarak orduda vazife gördüğünden 
ve terhisten sonra maarif meslekinde maaşla fa
sılasız on yedi sene çalıştığmdan ve 3656 sayüı ka
nunun tatbiki sırasında ücretten maaşa geçirilen 
memurların evvelce yaptıkları askerlik hizmetleri 
nazarı itibare alındığı halde kendisinin askerlik 
hizmetinin nazarı dikkate alınmadığından ve bu 
halin adalet ve müsavat prensiplerine uymadı
ğından bahsile hakkının da gözetilmesini iste
mektedir.

îş  düşünüldü : Bir İdarî dava mahiyetinde 
bulunan dilek hakkında Encümence bir karar it
tihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3176 29 - V  -1941

L34
242

Halil Kalkan ve Ar. 
Karadayı köyü hal
kından.
Serik.

Başka bir köye na
killeri hakkında.

Köylerine yakın mahalde Ali öz tarafından 
gayri fennî şekilde çeltik zeriyatı yapüdığmdan 
ve bu çeltik yüzünden köyleri bataklığa ve ken
dileri sıtmaya tutulduklarından, fakir köylüle
rin zengin Ali öze söz geçiremediklerinden bah
sile İktisadî ve sıhhî vaziyetlerini koruyacak bir 
başka köye nakillerini istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti cevabın
da: «Köyde ekilen çeltiklerden sızan suların ka
nal, içine alındığı ve mazot dökülmek suretile za
rarlı vaziyetlerin ortadan kaldırıldığı, bütün saz
lık sahada yapılan tetkikatta hiç bir sürfeye te
sadüf edilmediği, otlu bulunan kanalların te- 
mizlettirilmesi çeltik sahibi Ali öze tebliğ edil
diği, kinin ve cibinlik verildiği» bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Bahsedilen zararların önlendiğine göre yapı

lacak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3177 29 - V  -1941

>10

Haşan Tuna.
Yüksek Alan mahal
lesinde No. 3 evde. 
Emekli ikinci komi
ser.
Antalya.

Tütün ikramiyesi ve 
emlâk ve arazi ve
rilmesi hakkında.

Müstedi arzuhalinde : Harbi umumî ve İstik
lâl harbindeki hizmetlerine mukabil İstiklâl ma- 
dalyasile taltifini ve malûlen tekaüde sevkedil- 
diği cihetle harp malûlleri gibi tütün ikramiye
si ve emlâk ve arazi verilmesini ve maaşının tez
yidini istemektedir.

Dahiliye vekâleti cevabında : Müstedi Kırk-
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oturdukları

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2618
2751

Ahmet Berata Aybar. 
Gümrük muhafaza 
genel komutanlağa 
teftiş heyetinde. 
Ankara.

3656 sayala kanunun 
muvakkat 2 nci mad
desinin B bendi ile 
E fıkrasanın tefsiri 
hakkında.

larelinde memur iken istiklâl madalyası talebin
de bulunmuş ise de bu bapta bir vesika ibraz 
edememiş ve olbaptaki defterde ismine tesadüf 
edilemediği gibi yedinde hidematı vataniyesi- 
ne ait bir vesika da bulunmamış olduğu hakkın
da yapılacak bir muamele görülemediği bildiril
mektedir.

İş düşünüldü: 
Encümence yapılacak 

karar verildi.
muamele olmadığına

Karar No. Karar tarihi

3178 29 - V -1941

3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci mad
desinin B bendi ile ayni kanunun muvakkat 
ikinci maddesinin E fıkrası hükümlerini Mali
ye vekâletinin tekaütlere yanlış tatbik ettiğin
den ve bu yüzden üç derece kaybeylediğinden 
bahsile mezkûr kanun hükümlerinin tefsirini 
isteyen müstedinin arzuhaline Maliye vekâle
tinden verilen cevapta':

(3656) sayılı kanunun mezkûr fıkrası, bu 
kanunun neşri tarihinde müstahdem olup hiz
met müddetleri üç sene ve daha ziyade olan
lardan ehliyetleri vekâletlerince tasdik edilen 
lerin bir üst dereceye geçirilmeleri hükmünü 
muhtevi ise de bu fıkrada mütekaitlere ehliyet 
bakımından bir derece zam yapılacağı yazılı 
olmadığından ve bu hak ücretlilere bahşedilmiş 
bulunduğundan ücret dereceleri tesbit edilmiş 
bulunan mütekaitlerin mezkûr fıkradan istifa
de edemiyecekleri hususunda Divanı muhase
batla mutabık kalınmış olduğu bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü:
Vatandaşların talebile bir kanun hükmünün 

Encümence tefsirine imkân olmadığından dile
ğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3179 29 - V - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer^

Arzuhal hulâsası Encümen k aran  ve ne sebebden verildiği

îsmail Sarıkaya. 
Karataş mahallesi 
eski buğday pazarın
da aşçı kalfası. 
Çankırı.

Faruk Pakiş.
150. Top. Alay sar- 
racı ve muavini. 
Anadolukavağı - İs
tanbul.

Mahkûm olduğu pa
ra cezasının affi H.

Harp sanayii subay
lığı hakkının veril
mesi.

Şükrü Şenkal.
Eski buğday tüccarı 
baklavacı oğulların
dan.
Antakya.

Yardım edilmesi.

Müstedi arzuhalinde: Altı sene evvel esrar 
kaçakçılığı yüzünden bir sene hapis cezasına 
mahkûm edilerek cezasını ikmal etmiş ve fakat 
mahkûm olduğu 2450 lira cezayi nakdi ödeye
memekte bulunmuş olduğundan bahsile bu pa
ranın affini istemektedir, 

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3180 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde: 1938 senesinde Askerî 
sanat lisesini ikmalden sonra askerî fabrika
larda stajını ve tahsilini bitirerek şahadetna
me almış ve binaberin Harbiye talebesi hükmü
nü haiz olarak menşe itibarile sanayii harp su
bayı sıfatını iktisap eylemiş iken askerî memur 
sınıfında bırakılmakta olduğundan bahsile sa- 
nayiiharp subaylığı hakkının teminini iste
mektedir.

îş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3181 29 - V - 1941

Müstedi dilekçesinde :
Antakyamn Fransız işgali esnasında ifa et

tiği hizmetleri dolayısile Fransızlar tarafından 
hakkında verilen idam kararından 1506 altın 
lira rüşvet vererek kurtulduğundan bahsile bu 
suretle, serveti mahvolmuş ve sıhhati de bozul
muş olduğundan kendisine yardım edilmesini 
talep etmektedir, 

îş düşünüldü:
Bu kabîl dilekler üzerine ‘Encümenimizce 

bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3182 29 - Y -1941
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a
2236
2346

2270
2382

2071
2173'

2110
2217

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ali Eryeğit. 
tmralı cezaevinde. 
194 No. lı 
tmralı.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

M. Fahri Uzunal. 
Ziraat bankası ya
nında terzi Cemal 
Toraman elile. 
îzmit.

Mümine.
Medrese mahallesin
de merhum evkaf 
memuru Bahri ka
rısı.
Tozgad.

Gönüllü olarak or
duya sevk edilmesi.

Arazi verilmesi.

Müstedi dilekçesinde :
Katil suçundan mahkûm bulunduğunu ve 

islâhihal etmiş bulunması sebebile Kırklareli ce
za evinden Edirne yeni ceza evine nakledildi
ğini ve şmdi de İmralıya sevkolunduğunu 
ve askerlik etmeye hevesli ve 1326 doğumlu 
bulunduğundan gönüllü olarak orduya şevkini 
talep etmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3183 29 - V 1941

2243 S. Uğan ve Ar.
2353 Adliye mahkemeleri 

başkâtibi.
Adapazarı.

Varidat bakiyesi H.

Müstedi dilekçesinde : ötedenberi malsız ve 
mülksüz bulunup sefalet içinde kahve köşele
rinde sürünmekte olduğundan kendisine Adapa
zarı kazasının Kayalar, Çaybaşı, Bekir köyden 
arazi verilmesini talep etmektedir.

İş düşünüldü:
Ziraat erbabından olup toprağı bulunmayan 

vatandaşların millî emlâk bulunan yerlerde Ma
liye hâzinesine müracaat edebileceklerinden di
lek üzerine Encümenimizce bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3184 2 9 - V - 1941

Vakıflar umum müdürlüğünce 3321 sayılı 
kanun ahkâmı dairesinde terkin edilmesi icabe
den varidat bakiyesinin terkin edilmeyerek ken
dilerinden tahsiline teşebbüs olunduğundan şikâ
yet eden müstedilerin arzuhalleri okundu:

Kendilerinden istenilen paranın tediyesine 
kanunen mecbur olmadıklarını iddia eden müs
tedilerin alâkadar kazaî mercilere müracaat et
meleri icabedip bu hususta Encümende bir ka
rar verilmesine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Avukatlık kanununa 
bir maddenin ilâvesi.

3185 29 - V -1941

Müstediler dilekçelerinde : Avukatlık kanu
nunun kendilerini mağdur ettiğinden ve Avu
katlık kanununa (kanunun neşri tarihine kadar 
bilfiil vazife görmekte bulunan Adliye ketebcsi-
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası E ncüm en  k a r a n  ve ne sebebden verildiği

2851
2994

2710
2848

Emin Aksel.
45 nci süvari alayı 
ücretli tüfekçi ustası. 
Hayrebolu.

Memed Edib özruh. 
Mahmudiye mahalle
sinde 50 nci sokak 
No. 8 evde.
Mersin.

Tekrar muvazzafa 
nakledilmesi.

îskân edilmediğin
den şikâyet.

nin baro olmayan yerlerde dava vekâleti yap
mak) müsaadesini bahşeden bir maddenin ilâ
vesi suretile mağduriyetlerine nihayet verilme
sinden bahsetmektedirler, 

îş düşünüldü:
Vatandaşların teklif ile bir kanunun tedvini 

mümkün olmadığından ve Encümenimizce bu 
kabil dilekler hakkında bir muamele ifasına im
kân olmadığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3186 29 - V -1941

Müstedi arzuhalinde : Dokuz sene hizmetten 
sonra istifa etmiş ve bilâhare ücretle on dört 
sene çalışmış olduğundan bahsile her iki suret
le geçen yirmi üç. senelik emeğine mukabil tek
rar muvazzafa naklini istemektedir.

Mumaileyhin bu bapta Askerî temyiz mah
kemesi nezdinde açmış olduğu İdarî, davanın 
mezkûr mahkemece 14 - V -1940 tarihli ilâmla 
reddedilmiş ve bu karara itirazen vaki tashihi 
karar talebi de varit görülmediğinden 9 - VIII - 
1940 tarihli karar ile reddolunarak hakkmdaki 
muamelenin kesbi katiyet etmiş olduğu Millî 
Müdafaa vekâletinden bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3187 29 - V -1941

Arzuhal sahibi:
7 nüfuslu aile sahibi olup Trablus şamdan 

geldiğinden ve şimdiye kadar iskân edilmedi
ğinden şikâyet etmekte ve Mersinde iskân edil
mesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden alı
nan cevapta:

Filhakika on yedi sene evvel Trablus şam
dan gelen ve Mersin nüfusuna kaydedilen ve 
Saimbeyli kazasına tertip edilerek toprak veri
len ve tebliğat yapıldığı halde kabul etmiyen 
ve bu husustaki hakkını kaybeden müstediye 
istediği yerde toprak vermek mümkün olama
dığı gibi vekâlet aleyhine Devlet Şûrasına aç-
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tığı İdarî davada aleyhine neticelendiği bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü:
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfi

kan bu bapta Encümenimizce bir muamele ifa
sına imkân olmadığyıa karar verildi.

rilmesini isteyen müstedinin arzuhali okundu: 
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına binaen 

mahkemelerden verilen kararların tadil ve refi 
mevzubahs olamıyacağından dileğin reddine ka-

ve mütebakisi vefatından sonra evlâtlarına meş
ruta kılındığı halde umum müdürlükçe bu va
kıf mallar mazbutaya alınarak üç kardeşe dörder 
lira verilmekte ve bu suretle mağdur bırakılmak
ta olduklarından emvalin kendilerine verilmesini 
veya maaşlarının arttırılmasını işemektedirler.

Vakıflar U. müdürlüğünden alman cevabî 
tezkerede: Urfada (Hacı Ali Ağa vakfı) Vakıf
lar kanunu mucibince mazbut vakıflar arasına 
almarak alâkalılara intifa hakkı tahsis kılındığı 
ve bu tahsisin nizamnamelere göre yapılmış ol
duğundan aylıklarının arttırılmasına veyahut 
arzuları veçhile vakfın kendilerine verilmesine 
imkânı kanunî bulunmadığı beyan olunmaktadır.

îş  düşünüldü,:
Verilen cevaba kani olmadığı takdirde müs

tedilerin dava yolile haklarını takip edebile-

Karar No. Karar tarihi

3188 29 - V -1941

2066 Nâzım Erdoğan. 
2168 Arzuhalci.

Tekaüde sevk edildi- Harbiye ve Atış okullarını muvaffakiyetle 
ğinden şikâyet. bitirdiğinden ve terfiden mahrum bırakılarak

Eski Malkara jan- 
dasma kumandanı 
Naimoğlu.
Düzce.

Malkara jandarma bölük kumandanlığına tayin 
kılındığından ve bilâhare Divanı harbe ve mah
kemeye sevkolunarak tekaüde sevkedildiğinden 
şikâyetle dosyalarının tetkikini ve hakkının ve-

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3189 29 - V -1941

2705 Haydar Alpan. Babalarından kalan
2843 Hacı Hamza mahal- yakıf hakkında, 

lesi No. 1 
•TJrfa.

Babalarının bir han ve bir kahvehane inşa 
ile vakfetmiş olduğundan ve olbaptaki vakıfna
meye göre senede maktuan beş lirası haremine

Arzuhal sahibi:
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2082
2186

Ahmet üst. 
Doğanbey mahallesi 
Yenişehir cad. No.
26
Ankara.

Vazifesine iade edil
mediğinden şikâyet.

2946
"3098

2699
"2837

İbrahim Zorlutürk. 
Orta kapı mahalle
sinde.
Kars.

Devlet Şûrasından 
aldığı ilâmın infaz 
edilmediğinden şikâ
yet.

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

ceğinden Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3190 29 - V -1941

İstanbul Beyoğlu polis efradından iken inzi
bat komisyonunca meslekten ihraç edildiğinden 
ve açtığı idarî dava üzerine hakkmdaki muame
lenin bozulmasına dair Devlet şûrasından ilâm 
aldığı halde vazifesine iade kılmmadığından balıs 
ve şikâyet eden müstedinin arzuhaline Dahiliye 
vekâletinden verilen cevapta :

Bazı ahlaksızlığı yüzünden meslekten çıkarı
lan müstedinin Devlet şûrasından istihsal eyledi
ği ilâmda : hakkında tatbik edilen muamelenin 
yalnız Emniyet umum müdüriyetinin tasdikile 
iktifa edilip vekilliğin tasdikına iktiran etmeme
si sebebile bozulmuş olduğundan ve bilâhare 
Devlet şûrası kararına tebaan komisyonca ittihaz 
olunan kararın vekâletçe tasdiki suretile muame
lenin ikmal kılındığından ve binaenaleyh müste
dinin tekrar vazifeye alınmasını mucip bir sebep 
olmadığından bahsolunmaktadır.

İş düşünüldü : Emniyet umum müdürlüğü 
inzibat komisyonunun Devlet şûrası kararından 
sonra ittihaz eylediği karar kanaatbahş olmadığı 
surette müstedinin yine Devlet şûrasına müraca
atta bulunması mümkün olduğundan ortada in
faz edilmemiş bir ilâm bulunmadığına göre En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3191 29-V-1941

Müstedi arzuhalinde: Kendisine verilmiş olan 
bir hanenin bilâhare vilâyetçe başka birine sa
tıldığından ve Devlet şûrasına ikame eylediği da
va sonunda evin kendisine iadesine dair istih
sal eylediği ilâmın Kars valiliğince infaz edil
mediğinden şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında : Müstedinin iddia ettiği 53 numaralı ha
nenin Hâzinece başka birisine satılmış ve tapu
ya raptedilmiş olduğundan ve Hazine üş bir



-  36 -

•S ö ğ z
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

alâkası kâlmıyan bu evin yerine başka bir evin 
verilmesi hususunun Kars vilâyetine yazıldığın
dan bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Sadır olan ve 36 numaralı evin kendisine ia

desi lüzumuna mütedair bulunan ilâmın infaz 
edilmemesinde mücbir bir sebebin tahakkuk etti
ği anlaşılmakta ve binaenaleyh başka bir şahsın 
mülkiyet hakkının taallûku sebebile mahkûmün- 
bih ayni gayrimenkulün mahkûmünleh olan müs
tediye iadesi imkânı olmayınca vilâyetçe bunun 
yerine verilecek olan ev ile müstedinin istihkakı 
eda edilmemiş olursa hakkın, tazmin bedeline 
inkılâbı suretile müstedinin alâkadar mahkeme
de dava açabileceğinden Encümence yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
-----*---------

3192 29 - Y -1941

2407
2528

Memet Küt.
Akyazı nahiyesinde, 
cümhuriyet mahalle
sinde.
Hasanoğlu.
Adapazarı.

îkramiyesile malûli
yet maaşının veril
mesi.

Müstedi arzuhalinde:
Millî mücadele esnasında Haymanada Çatal- 

tepe harbinde yaralandığından ve Balâ seyyar 
hastanesile keskin, Yozgad hastanelerinde te
davi edildiğinden ve binnetice sakat kaldığın
dan ve emsali misillü müstahak olduğu ikrami
ye ve malûlyet maaşı için sekiz yıldanberi uğ
raşmakta ise de bir netice alamadığından bahis 
ve şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa vekâleti cevabında :
Müstedinin muhtelif hastanelerde defaatla 

muayene ettirildiğinden ve sol bacak ve sağ 
ayaktaki ârızanın 325 tarihli Tekaüt ve istifa 
kanunile 551 sayılı kanunun emraz cetvellerine 
tevafuk etmediğinden ve kanunî mevzuata 
göre askerlikten ayrıldığı tarihte altı derece
den birine girecek mahiyette malûliyeti zama
nında verilmiş tabib raporile tevsik ve tesbit 
edilmemiş olduğundan, bu erin her iki tarafı 
süflisindeki teşennücî felç ârızası 1122 sayılı 
kanuna uygun ise de bu malûliyetin husulünde 
- malûliyeti esas olan - yaralanmanın tesiri bu
lunmadığı gibi Yozgad hastanesinden çıkarılan 
protokol kaydında da bu felci tevlit edecek 
bir ârıza yazılı olmadığından, binaenaleyh mez-
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129^ Lûtfi Kalkan ve Ar. 
T354İ Kâzimiye mahallesin

de 121 No. lı evde 
Maksutlu çiftliği sa
hiplerinden Selimoğ- 
lu.
Çorlu.

Maksutlu çiftliği H.

kür felç ârızasımn askerî ödevini yaparken va
zife tesirile husule geldiği ve askerlikten ayrıl
dığı tarihte dahi altı dereceden birine girecek 
surette ayni hastalıkla malûl bulunduğu 325 
sayılı kanunun 24, 25 ve 26 nci maddelerine gö
re ve Meclisin 892/15 ve 1004/6 ve 1092 sayılı 
kararları veçhile teeyyüt etmediğinden terfi
hine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü:
Müstedinin şikâyeti ve vekâletin cevabı bir 

idarî dava mevzuundan ibaret olmasına ve bu
nun da Encümence tetkik ve karara bağlanma
sına imkân bulunamamasma mebni tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3193 29 - Y -1941

Müstediler dilekçelerinde:
Çorluya gelen kadastro heyetinin, ötedenberi 

kendilerine ait Maksutlu çiftliğini Maksutlu kö
yü diye kaydettiklerinden ve hudutlarım yanlış 
tesbit eylediklerinden ve çiftlikte meskûn bulu
nan muhacirlerin bir köy camiası addedilmesinin 
doğru olmayacağmdan bahsile şikâyet etmekte
dirler.

Adliye vekâletinin cevabında:
Dilekçe sahiplerinin mülkiyetinin abaencet 

kendilerine aidiyetini iddia ettikleri Maksutlu 
çiftliği hududu içerisinde mart 307 tarihli yok
lama defterinin mütedavil 22 nci sıra numara
sında (kayden 350 dönüm) tahvilen 32 hektar 
miktarındaki mera ve otlağm murisleri na
mına kayitli olup bu kayda istinaden yapılan 
kadastro neticesinde 159 hektar arazi zuhur et
mekle Lûtfi Kalkan ve şerikleri namına kadas- 
trolonarak tesbit edilmiş ve bu araziden başka 
müştekilerin mülkiyeti altında gayrimenkul ol
madığı bittetkik anlaşılmıştır.

Kadastronun Maksutlu köyüne ait olarak 
tanzim ettiği plân dosyasında 150 hektar arazi
den başka kısmen intikal ve kısmen Ermeniler- 
den satın alınmak suretlerile diğer kimselerin 
tasarrufunda bulunan arazinin de mevcut bu
lunduğu görüldüğünden, ve evvelce Maksutlu
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1780
1868

Feramiz Kılınç. 
Hüseyinoğlu. 
Elbistamn Tılavşin 
köyünden. 
Gazianteb.

Taksitle Hâzineden 
aldığı gayrimenkul 
hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

çiftliği olarak yadedilen çiftçiliğin on be§ seneyi 
mütecaviz bir zamandanberi müstakil köy ola
rak idare edildiği anlaşıldığından ve Lûtfi Kal
kan tarafından ileri sürülen ve yerinde olmayan 
iddiada ısrarı halinde mahkemeye müracaatta 
serbest olduğunun kendisine tebliğ edildiği 
bildirilmektedir.

düşünüldü: Adliye vekâletinin cevabında 
da yazılı olduğu halde kadastro heyeti tarafın
dan yapılan muamele kanaat bahş olmadığı su
rette müstedilerin mahkemeye müracaat hakları 
derkâr olduğundan Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3194 29 - V -1941

Müstedi dilekçesinde : Bedeli taksitle öden- 
mjek üzere on üç sene evvel Hâzineden 2106 li
raya satın aldığı bir kısım gayrimenkul bedefı- 
ne mahsuben 481 lira tediye etmek suretile be
deli ihalenin % 20 sini tediye etmiş bir vaziyet
te olduğundan ve 1938 senesi mahallî maliye da
iresine müracaatla olbaptaki kanun mucibince 
mezkûr gayrimenkullerin geri alınmasını talep 
ettiği halde dileğinin nazarı itibare alınmaya
rak satış bedelinden olan bakiye borcunun hac- 
zen tahsili cihetine gidildiğinden ve bu meyan- 

da kanun hilâfına bir çift öküzünün satılarak pa
rasının borcuna mahsup edildiğinden ve bu su
retle mağdur edildiğinden bahsile şikâyet et
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabında: Kendisine sa
tılan gayrimenkulu iade edeceğine dair müste
dinin 3524 sayılı kanunun 4 ncü maddesile ta
yin kılman ve 1938 mâlî yılı sonuna kadar bir 
müracaatı vaki olmadığı ve esasen bu tarihe ka
dar vaki tediyatı 394 lira 90 kuruş olup bu ise 
ihale bedelinin % 20 sine baliğ bulunmadığı ci
hetle iade hakkındaki dileğinin tervicine imkân 
görülememiş ve Tahsili emval kanununa tevfi
kan satılan öküzünün usulü dairesinde köy ih
tiyar heyetinden yapılan tahkikat sonunda Et
lik olduğu tahakkuk ederek satılmış ve bu hal
ler de kanuna mugayir bir hareket yapılmamış
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olduğu bildirilmektedir.
îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3195 29-V-1941

1305
T366

Ömer Suphi Çankır- 
liğil.
Elbehan çarşısında 
helvacı Ali Zireğin 
yanında.
G azianteb.

İki amiyesinin veril
mesi.

Müstedi dilekçesinde : Kilis gümrük muha
faza memuru iken vazifesinden çıkarıldığından 
ve hizmetine mukabil verilmesi icabeden maaş 
veya ikramiyesinin uzun zamandır beklediği 
halde verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında: 
Çirkin hallerinden dolayı vazifesine nihayet 
verilen mumaileyhin ikramiye meselesine gelin
ce : öğretmenlik ve muhafaza memurluğunda 
on üç sene olarak tesbit edilen hizmetine muka
bil 1939 senesinde Gazianteb defterdarlığınca 
637 lira ve bilâhare 22 - VII -1940 tarihli dilek
çesine bağlı olarak ibraz ettiği öğretmenlik hiz
metine mukabil ayrıca 98 lira daha ikramiye ve
rilerek ilişiğinin kesildiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Verilen ikramiyeye kanaat etmediği takdirde 

idarî dava yoluna müracaat edebileceğinden En
cümence yapılacak muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3196 29 - V -1941

1724
İ817

Hüsnü Yılmaz.
Ilalit Rifat Paşa cad. 
No. 363.
İzmir.

İskân edilmesi. 1329 da Selânikten muhacir olarak îzmire 
geldiğinden ve muhacir defterinin 318 numara
sına kaydedildiğinden ve Srrbistandaki emvali
ne aid tapularını tevdi eylediğinden ve bir çok 
makamlara müracaatlarına rağmen kendisinin 
iskân edilmediğinden ve haklarının verilmediğin
den şikâyet eden müstedinin arzuhaline Sıhhat 
ve İçtimaî muavenet vekâletinden verilen ce
vapta : * 

Müstedinin muhacir olduğuna dair îskân
| dairesinde bir kayit olmadığından Tekirdağ nü-
I fusunda kayitli iken kaydinin yanması üzerine 
j îzmirde kaydedildiğinden iskân için muhaceret 
| sıfatının resmî kayitlere müstenit olması lâzım- 

geldiğinden ve muayyen müddetten sonra mü- 
| racaat edenlerin hakları sakıt olacağından ve
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memleketinde bıraktığı mallara mukabil Türki- 
yede mal verilebilmesi için altı ay zarfında ta
sarruf evrakı ile müracaat eylemesi icabettiğin- 
den ve mülkiye müfettişi Necatiye verdiği tapu
larının kendisine iadesi vilâyete yazıldığından 
bahsedilmektedir.

İş düşünüldü:
Vekâletin cevaplan hâdiselere nazaran müs

tediye kanaatbahş olmadığı surette İdarî dava 
yolile hakkını arayabileceğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3197 29 - V -1941

Müstedi arzuhalinde :
Müruru zamana uğramış 13 senelik mektep 

vergisi için evinde yapılan haczin yolsuz olduğu 
hakkında Ankara vilâyetine olan müracaatının 
bir senedenberi cevapsız kaldığından şikâyet 
etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
«Adı geçenin beş lira mektep vergisine kanunî 

müddeti zarfında itiraz etmediğinden katiyet 
kesbeden verginin haczen tahsiline gidildiğin
den ve müstedinin dilekçesine uzun zaman ce
vap verilmemesine sebebiyet veren tahsil memu
ru ve tahsildarın vilâyet inzibat komisyonuna 
verildiğinden bahsedilmektedir».

îş  düşünüldü:
İstidaya cevap vermiyen memurlar hakkında 

kanunî takibata tevessül edildiğinden encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3198 29 - V -1941

32 senelik hizmet müddetinden dolayı istih
kakı olan ikramiyesinin talep zamanındaki vekâ
let emri maaşı üzerinden hesaplanmasının ka
nuna ve bu husustaki bir emsaline muhalif bu
lunduğundan müstedinin arzuhaline Maliye ve
kâletinden verilen cevapta:

Vekâlet emrine almdığı tarihte tekaütlüğünü 
isteyen müstediye 45 lira aslî maaşının yarısı

4992
5342

Namık Karaca. 
Demirtaş. mahallesi 
Yeni yol sokak 50 - 
52 No.
Ankara.

2314
2427

A. Hamdi Akıcı. 
Teşvikiye birinci ka
rakol sokak No. 106 
İstanbul - Maçka.

İstihkakı olan ikra
miyesinin yanlış he
sap edildiğinden şi
kâyet.
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üzerinden hesap edilerek 609 sayılı karar muci
bince ikramiyesinin verilmiş olduğu ve emsal 
olarak gösterdiği muamelenin hakkında tatbi- 
kına imkân olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Muameleye kanaat edilmediğine göre İdarî 

dava yoluna müracaat edilmesi icabederken ya
pılmamış olduğu anlaşıldığından Encümence ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3199 29 - V - 1941

1799
1887

Talip Tekbaş. 
Halktan.
Giresun.

Ziraat bankasına o- 
lan borcu hakkında.

Müstedi arzuhalinde: Müteveffa babasının 
1929 senesinde Ziraat bankasından istikraz ey
lediği beş bin liraya faiz olarak bin lira ilâvesi 
suretile borçlandığı altı bin liranın geçen on 
bir yıl içinde beş bin on altı lirası tediye ve 
1933 senesi fındık mahsulü dahi bankaca ciba- 
yet edildiği halde elyevm 16 761 lira daha is
tenilmekte olduğundan ve bunu ödemeğe kud
retleri müsait olmadığından bahsile bu paradan 
faiz ve masrafların tenzilile tahakkuk edecek 
hakikî borçlarının münasip taksitlere raptmı 
istemektedir.

Ticaret vekâleti cevabında;
1 — Tekbaşoğlu Talibin 1930 senesinde is- 

konto edilen senetlerini gösterilen bütün kolay
lıklara rağmen vaktinde ödememesi üzerine 
hakkında takibata başlanılmış ve satılığa çıka
rılan ipoteklerinin, talip zııhur etmemesi neti
cesi bankaca tefevvüz edilmiş olduğu;

2 — Bundan sonra borçlu Talip ile damadı 
Tekbaşoğlu Azizin bankaya müracaatla borcun 
Aziz üzerine naklini ve tefevvüz olunan gayri- 
menkullerin iadesini istemelerile teklifleri kabul 
olunarak borçları taksite raptedildiği halde yi
ne ödemedikleri;

3 — Haklarında 2280 numaralı kanunun te
cil hükmü de tatbik edilmiş olan borçluların on 
bir senedenberi ödeme niyetleri olmadığı görül- 
mesile bu bapta kanunî takibata tevessül zaru
rî bulunduğu mezkûr banka müdüriyetinin işa
rına atfen bildirilmiştir.

îş düşünüldü:
Mukaveleden mütevellit hukuk ve vecaibe
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ait ihtilâfların tetkik mercii adlî merciler oldu
ğundan Encümence dilek üzerine bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3200 29 - V - 1941

2118
"2225

Ahmet Tutsal.
Askerî dikim evi 
karşısında. 
ErzincanlI Şükrü ya
nında eski polis me
muru.
İstanbul - Tophane.

Tekrar mesleke alın
ması.

Müstedi arzuhalinde : Samsun emniyet kad
rosunda polislik vazifesini görmekte iken se- 
bebsiz silâh atmak ve sarhoşluk iddiasile polis 
divanınca kaydinin terkin edildiğinden ve em
niyet umum müdürlüğüne vaki müracaatında bu 
haksızlık anlaşılarak 1938 de Hatay sivil polis 
memurluğuna tayin edildiğinden, bu vazifesin
de tehlike ve vehametlere rağmen fedayi can 
edercesine çalıştığından fakat üzerine sürülen 
leke yüzünden 1939 da tekrar işten el çektiril- 
diğinden bahsile tekrar mesleke alınmasını iste
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında :
« Adı geçen mezarlıkta sebepsiz silâh attı

ğından ve karokola geldiği zaman masaya ba
şım koyup sızacak kadar sarhoş olduğundan ni- 
zamnamei mahsusuna göre Samsun polis diva
nınca meslekten çıkarıldığı, bilâhare açıkta iken 
Hatay Devleti tarafından muamelât memurlu
ğuna tayin edildiği ve Hatayın anavatana ilha
kı üzerine sicilli itibarile istihdamına kanunî 
imkân görülemediğinden işten el çektirildiği» 
bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : îşten el çektirme muamele
sinin yanlışlığı hakkında müracaat edilmesi ik
tiza eden Devlet şûrasından bir ilâm istihsal 
edilmek suretile bahsedilen haksızlığın telâfisi 
mümkün olup Encümence doğrudan doğruya 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3201 29-V-1941

2529
2653

2820
"2960

Haşan Çelikalp.
61 nci tümen 61 nci 
Top. A. Kamacı san
atkârı.
Askerî Posta No. su

Mütekaiden müstah
dem askerî memur
ların terfihi H.

Müstedi arzuhalinde: Orduda 15 sene mu- 
vazzafen ve 18 senedenberi de mütekaiden hide- 
matı sebkeylediği halde terfihi cihetine gidileme- 
diğinden bahsile mütekaiden müstahdem askerî 
memurların terfihini mâni maddei kanuniyenin
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1018
İstanbul.

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

tadili suretile mağduriyetten vikayesini istemek
tedir.

îş  düşünüldü :
Vatandaşların kanun tadili hakkındaki tek4 

lif ve dilekleri üzerine bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3202 29 - V - 1941

Mehmet îhsan Ay- Tekaüt maaşı tahsisi, 
doğdu.
Zeytinli köyünde es
ki gümrük muhafaza 
memurlarından.
Edremit.

2133
2241

Memed Ivutluata ve 
arkadaşları, 
llalk namına. 
Gümüşhacıköyü.

Hâzineden satın al
dıkları gayrimenkul- 
leri hakkında.

Müstedi arzuhalinde :
Tekaüt maaşı tahsisini istemektedir.
Gümrük ve inhisarlar vekâletinden gelen ce

vapta : filî hizmet seneleri hesabı yapılarak te- 
kaüdiyeye istihkak kesbetmediği ve ikramiye 
verildiği, Devlet Şûrasınca da davasının redde
dildiği bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Encümence yapılacak muamele olmadığına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3203 29 - V - 1941

Arzuhal sahipleri bedeli taksitle ödenmek 
üzere Hâzineden satın aldıkları gayrimenkulle- 
rin tapu muamelelerini, malî vaziyetleri dolayı- 
sile üç ay zarfında yaptıramadıklarını ve ihale 
feshedilerek gayrimenkullerinin müzayedeye 
çıkarılmış olduğundan bahsetmekte bu gayri- 
menkulleri alamadıkları takdirde efradı ailele
rile perişan olacaklarından yaptıkları ihmal ve 
işledikleri kabahatlerin affile müzayedenin kal
dırılması ve eski ihalenin ihyasını dilemektedir
ler.

Maliye vekâletinden alman yazı da bu gibi 
gayrimenkullerin 3524 sayılı kanunun ikinci 
maddesine tevfikan evvelemirde Hazine namına 
tescillerinin icrasından sonra müşterilere tebli
gat yapılması icabederken bu lâzimeye riayet 
edilmediğinden arzuhal sahipleri lehine iş dur
durulmuş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü:
Dilekleri yerine getirilmiş olmakla Encüme-
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Arsuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

1901
"Î997

İbrahim Karakaş ve 
arkadaşları.
Belediye reisi ve u- 
mumî meclis azalan 
namına.
Akçadağ.

2090 Malûl İrfan.
"2299  Bayazıt - İstanbul.

Köy enstitüsünün ye
rinin tayini H.

Tütün ikramiyesinin 
tevziine mâni olun
duğu hakkında.

nimizce tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3204 29 - V -1941

Arzuhal sahiplerinin : Akçadağ kazasında 
açılmış olan Köy enstitüsü yerinin tayininde 
nazara alınmak üzere bazı mütalealar dermeyan 
etmekte ve Maarif vekâletinden alınan cevapta: 
3803 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tetkikat 
yaptırılmış ve en münasip olarak istasyon ile 
Karapınar köyü arasındaki mevki muvafık gö
rülerek istimlâkât yapılmış olduğu bir çok vilâ
yetleri alâkadar eden bu müessesenin yalnız Ak
çadağ merkez kazası halkının menfaatleri dola- 
yısile Enstitünün kaza merkezinde kurulması esa
sen maksada uygun olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Alâkadar icra makamının kanuna ve masla

hata uygun muamelesinden dolayı Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3205 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Bir kaç malûlün men
faatleri için tütün ikramiyelerinin tevziine mâni 
olduklarından şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : Sarih 
adresi olmayan İrfanın buldurulamadığını ve 
tütün beyiyelerinden hâsıl olan ikramiyelerin 
muntazaman tevzi edilmekte olduğuna buna 
kimsenin tesiri olamıyacağı ve şimdiye kadar bu 
yolda bir şikâyet almadıklarını ve işin tamiki 
için telgraf sahibi aranılmış ise de buldurmak 
mümkün olamadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Sarih adresi bildirilmemiş ve şikâyeti hak

kında madde ve isim tasrih edilmemiş olan bu 
dilek hakkında tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3206 29 - V -1941



s

2676
2813

2250
2361

2706
2844

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Hüseyin Dikmen. 
Zelzele felâketzede
leri namına. 
Tirebolu.

Yusuf Altun. 
Tercüman mahalle
sinde Cihanbeyli. 
Konya.

Muharrem Tekin. 
Yörük selim mahal
lesinde Köşürge eski 
orman memuru. 
Maraş.

Yardım yapılması.

Malûliyet maaşı H.

Eski memuriyetine 
iadesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kızılay tarafından 
yapılmasını istemek-

Müstedi arzuhalinde : 
veya Hükümetçe yardım 
tedir.

Felâketzedeler için gönderilen 1500 liranın 
tevzii sırasında müstedinin dileğinin de isaf 
edildiği Giresun valiliğinin 4 - IV - 1941 ta
rihli işarından anlaşıldığı beyanla yapılacak 
başka muamele olmadığı Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekâletinden bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3207 29 - V - 1941

Umumî Harpte malûliyeti raporla tevsik 
ederek M. M. vekâletine müracaat etmiş ise de 
dileği isaf olunmadığından ve bu hususta As
kerî Temyiz mahkemesine açtığı davanın red
dedildiğinden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
okundu:

Mahkemeden sadır olan kararın Encümen
ce ref ve tadili mümkün olmadığından dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3208 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Memuriyeti sabıkasına 
iadesini istemektedir.

Mumaileyhin kaçak kereste yakalamak için 
hamil olduğu silâhile kaçakçılardan birinin ya
ralanmasına ve binnetice ölmesine sebebiyet ver
mek suçundan dolayı Maraş Ağır ceza mahkeme
since iki buçuk sene ağır hapse mahkûm olmuş 
ve cezasını da çekmiş olmasile 788 sayılı memu
rin kanununun 49 ncu maddesi mucibince istih
damı gayri caiz olduğundan kendisine bu sebep
le vazife verilemediği Ziraat vekâletinden ceva
ben bildirilmektedir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3209 29 - V - 1941
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2800
2939

2435
2557

2267
2379

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Mukaddes Yoru. 
Maliye vekâleti mun
tazam borçlar U. M. 
m emu rlarından. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası

İbrahim Heral.
Koca Mustafa Paşa 
Abdullah dede sokak 
No. 16 
İstanbul.

Hamdi Ak. 
Ahmedoğlu.
İstiklâl otelinde Niğ- 
deli.
Diyarbakır.

Üsteğmen Hüsnü H.

2254
2365

Mahmut Gürbüz Ba
laban ve arkadaşları. 
Debak esnafı namına. 
Bergama.

Muamele vergisi ka
nununa tâbi tutul- 
mamaları.

Eneümen kararı ve ne sebebden verildiği

Bir öğretmenliğe ta
yini.

Verilen arzuhalde : Erenköy Kız lisesinden 
mezun olarak iki sene ilk okullarda öğretmen ve
killiği yaptığından ve lisede meccanen tahsil et
tiği cihetle öğretmenlik yapmağı esasen Maarif 
vekâletine karşı verdiği matbu bir senetle taah
hüt eylemiş olduğundan bahsile bir öğretmenliğe 
tayinini istemektedir.

Münhal öğretmenliklere bu yü öğretmen okul
larından mezun olacak mecburî hizmet borcu bu
lunan öğretmenler tayin edilecekleri cihetle müs
tedinin öğretmenliğe tayinine imkân görülmediği 
Maarif vekâletinden cevaben bildirilmiştir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3210 29 - V - 1941

Münasip bir iş veril
mesi.

Müstedi arzuhalinde : Bulgaristandan Türki
yeye hicret ederek îstanbulda bir kaza neticesi 
sol ayağım kaybetmiş ve fakir düşmüş olduğun- 
duğundan ve dericilik sanatında ihtisası bulun
duğundan bahsile münasip bir işe tayinini iste
mektedir.

îş  düşünüldü : Tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3211 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : Diyarbakır Kolordu 
ambar müdürü Üsteğmen Hüsnünün genç kızla
rı baştan çıkarmak ve bir kızın bikrini izale et
mek suretile mahkûmiyeti vaki ise de aile namu
suna ve millî şerefe tecavüz eden bu gibi müteca
vizler hakkında Askerî ceza kanununun tatbikini 
istemektedir.

îş  düşünüldü : Dilek üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3212 29 - V - 1941

Müstediler arzuhallerinde: Kasaba içinde bu
lunan tabakhanelerinin kasaba dışına nakledil
diğinden ve , burada iptidaî' şekilde debağat 
yapmakta olduklarından ve müesseselerinin sı-



— 47 —

ed

§ 55

2298
2410

2253
2364

1308
1369

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 lâ s a s ı Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Sıdıka ve arkadaş
ları.
Şucaettin mahalle
sinde Memed karısı. 
Demirci.

Maaşlarının
tahsisi.

tekrar

Mustafa Uyan. 
Osriıanoğlu. 
Yeniimaret Bay azıt
mahallesi eski 44 No. 
Polis memuru. 
Edirne.

Tekaüt maaşı bağ
lanması.

İbrahim Yüksel ve 
arkadaşları. 
Yenişehir kazasının 
617 numaralı tarım 
kooperatif ortakla
rından ve Ayaz kö
yünden.
Bursa.

naî müessese meyanına dahil bulunmadığın
dan ve toptancılık ta yapmadıklarından bahsile 
3843 numaralı Muamele vergisi kanunundan 
hariç tutulmalarını istemektedirler, 

îş düşünüldü:
Dilek üzerine Encümence bir muamele ifası

na imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3213 29 - Y -1941

Borçlarının haczen

Müstediler dilekçelerinde : Askerlikte şehit 
olan kocalarından ve oğullarından kendilerine 
tahsis kılman maaşlarının on seneliği birden ve
rilerek alâkalarının kesildiğinden ve halen sene
de bir defa ikramiye namile kendilerine pekaz 
bir para verilmesinden şikâyet etmekte ve tek
rar maaşlarının tahsisini talep etmektedirler.

Iş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

3214 29 - V -1941

Yaş haddine uğratılarak 19 küsur sene üze
rinden ikramiye ile çıkarılmış ise de hizmet müd
detinin 20 sene ad ve itibarile tekaüt maaşının 
bağlanması lâzımgelirken yapılmadığından ve 
bu hususta açtığı davanın Devlet şûrasmca red
dedildiğinden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
okundu.

Yüksek Meclisin 802 sayılı kararma binaen 
Devlet şûrası deavi dairesinin kararlarının En
cümende bozulması imkânı olmadığından dileğin 
redine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3215 29-Y-1941

1939 yılındaki kuraldık 
tahsil edildiğinden yanmış ve keyfiyet icabeden 
şikâyet.

yüzünden hasılatın 
makamlara bildiril

mişken borçlarının haczen tahsilinden şikâyet 
eden müstedilerin arzuhaline Ziraat vekâletin
den verilen cevapta :

1939 yılında kooperatif ortaklarının borçları 
bir sene tecil edilmiş ise de 1940 da yine borçla
rını ödemeye yanaşmadıklarından bizzarur taki-
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Arzuhal hulâsası

2768
2906

Sabri
Gümr
muru
Cide.

Mügân. 
ük idare me-

lkamet yevmiyesinin 
verilmesi.

1640
1718

Nusret Güleç.
Ispir kazası maliye 
tahsildarı.
Erzurum.

Münhaller hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

bata tevessül edilmiş olduğu bildirilmektedir, 
îş  düşünüldü :
Encümenimizce yapılacak muamele olmadığı

na karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3216 29-V-1941

Müstedi arzuhalinde:
Muratlı gümrük memuruna vekâlet ettiği 

müddete ait ikamet yevmiyesinin verilmesini 
istemektedir.

Bu memurun maaj kanununun muaddel 
8 nci maddesi mucibince bahse mevzu yevmiye
ye istihkak kesbeylediği anlaşılarak tediyesi için 
gerekli muamelelere tevessül edildiği İnhisarlar 
vekâletinden cevaben bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Dileği yerinde görülen müstedi hakkında ge

reken muameleye tevessül edildiğinden Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve- 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3217 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde :
Maaşlı vazifeye tayini hakkındaki müraca- 

atlerinin kale almmıyarak münhallere memurin 
kanununun aradığı evsafı haiz bulunmayanla
rın tayin edildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevapta:
Mumaileyhin istidanamesinde zikri geçen ve 

kaza tahsilât kâtipliğine tayin kılınmış olan 
Refik Efeoğlu ile tahsilât kâtipliğinden varidat 
memurluğuna getirilen İhsanın tayinlerinde 
iddia edildiği gibi herhangi bir yolsuzluk bulun
madığı ve müstedinin de ahiren inhilâl eden 
îspir tahsilât kâtipliğine tayin edilmiş olduğu 
Erzurum vilâyetinin işarına atfen bildirilmekte
dir.

Iş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

3218 29 w V - 3.941
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2247
2357

3899

m

1161
1218

Arzuhal verenle
rin adı* sanı ve 
i9& Lreppıpjırço

Lûtfi Erboy. 
Gültekin sokak No. 
5 eski serkomiserler- 
den.
İstanbul - Ortaköy,

Arzuhal hulâsası

Köy muallimliği ve* 
rilmesi.

Memed Ali özen. 
Hamzalla. köyünden 
Hüseyin ve arkadaş
larının dava vekili. 
Nazilli.

Vergi cezası H.

Kocakoçoğlu Ali ve 
arkadaşları.
Asak ve Taşkesiği 
köyü halkı namına. 
Ünye.

Köylerinin toprak
landırılması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müstedi dilekçesinde: Eski serkomiserlerden 
olup Heyeti mahsusa kararile açığa çıkarıldı
ğından, ve ahiren çıkan 3527 numaralı af kanu- 
nile kendisi gibi nisbetleri kesilenlere normal 
vatandaşlık hakkı bahşedilmesi üzerine köy mu
allimliğine talep olunup Bursa vilâyetince Ar
mut köyü hocalığına tayini yapılmış ise de Bur
sa jandarma kumandanının müdahalesi üzerine 
mağdur bırakıldığından bahsile şikâyet etmek
tedir.

İş düşünüldü: Tatbiki icabeden kanun hü
kümlerinin yanlış tatbikından mütevellit iddia
lar için kazaî mercilere müracaat edilebileceğin
den Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3219 2 9 -V - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Müvekkillerinin hayvanları için tarhedilen 

vergi cezasına ait itirazlarının dört senedenberi 
bir neticeye iktiran etmediğinden bahis ve şikâ
yet edilmektedir.

Maliye vekâletinden alman cevapta:
Bu işe ait temyiz komisyonunca son defa 

16 - VIII -1938 de verilen 6492 numaralı nakıs 
kararı ile mahalline iade edilmiş olan evrak üze
rine idare heyetince bu karara karşı ittihaz 
olunan 12 - IX -1939 tarih ve 933 sayılı karar 
üzerine mükellefler tarafından temyiz talebinde 
bulunulmamış olduğu cihetle idare heyetinin ka
rarının katiyet kesbetmiş olduğu bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü:
Cereyan eden hale göre Encümence yapıla

cak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3220 29 - V - 1941

Müstediler arzuhallerinde: Köylülerin top
raksızlık yüzünden Musaoğlu sami ve kardeşi 
Nurinin arazisinde yarıcılık yaptıkları ve bu 
iki şahıs tarafından köylülerin istismar edil
mekte olduğunu beyanla bu arazinin istimlâki 
suretile köylünün topraklandırılması veya baş-
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Amıhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ka yerden arazi verilmesi niyazına dairdir.
• Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden: 

Mevcut tahsisatın kifayetsizliği cihetile istim
lâk işine şimdilik imkân görülemediği, Maliye 
vekâletinden de: Mfezkûr köyde Hazine arazisi 
bulunmadığından müstedilerin taleplerinin isa
fı mümkün olamadığı cevaben bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi 

3221 29 - V - 1941

2414
2535

Salih Barbaroz. 
Zincirli camide Ge
redeli.
Çoğullu köyünden. 
Ankara.

Malûliyet maaşa H. Büyük harpte Anafartalarda malûl kalması
na rağmen malûliyet maaşı tahsis etmeyen 
M. M. Vekâleti aleyhinde istihsal eylediği Dev
let şûrası hükmünün infaz edilmediğinden şi
kâyet eden müstedinin arzuhaline M. M. Ve
kâletinden verilen cevapta:

Malûliyetin Cebeci hastanesindeki ka- 
yitlere istinat ettirilerek hakkında muamele 
yapılması lüzumunu havi olan ilâm üzerine has- 
tahane kuyudatında taharriyat ve tetkikat ya
pılmış ve müstedinin iddiası tesbit edilememiş 
ve bu sebeble müstedinin davası Devlet şûrası 
birinci deavî dairesinden 10 - VI - 1936 tarihin
de 36/1841/809 numara altında reddedildiği gi
bi ayrıca müracaatta bulunduğu askerî Temyiz 
mahkemesinde dahi davasının reddine karar 
verilmiş olduğu bildirilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Yüksek Meclisin 311 ve 803 sayılı kararları

na binaen dileği mahkemelerce reddedilen müs
tedinin arzuhali Üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3222 29 - V  -1941

1140
1195

İbrahim Etem Kaya. 
Üç dibek mahallesi 
Turan caddesi No. 7 
Burdur.

Malûliyet maaşının 
bağlanması.

Cihan harbinde fazla mesaiden gözlerine kriz 
olan malûliyet sebebile derece üzerinden tahsisi 
iktiza eden malûliyet maaşmın henüz bağlanma
dığından şikâyet etmekte olan müstedinin arzu
haline karşı Millî Müdafaa vekâletinden verilen 
7 - IV -1941 tarihli cevapta:



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2548

'2675

Leylâ özdinç. 
Mustafaoğlu mahal
lesinden Mustafa oğlu 
ailesi.
Yozgad.

Kocasına ait odacı
lık maaşının veril
mesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstedinin malûliyetinin vazifeden mütevel
lit olduğunun tesbit edilemediği ve talimgaha 
girdiği zaman bu malûliyeti mevcut olduğu ve 
binaenaleyh tekaüt maaşının bağlanmasına im
kân olmadığı bildirilmektedir, 

îş düşünüldü:
Dilek bir İdarî dava mevzuu olmak itibarile 

Encümence bir muamele ifasına imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3223 29 - V - 1941

Müstedi arzuhalinde : İhtiyaten askere sevke- 
dilen müstahdemlere ait ücretlerin ailelerine tam 
olarak itası mevzuat icabından iken odacılıkta 
müstahdem bulunan zevci 1327 doğumlu Musta
faoğlu Memet özdinçin askere gitmesi üzerine 
kaydi terkin edilerek üç çocukla bikes ve muztar 
kaldığından bahsile mumaileyhin odacılık maaş
larının verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

3224 2 9 - V - 1941

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan

Kâtip
Samsun Aydın 

A. Menderes
Balıkesir 

Feyzi Sözener
Bolu 

Lûtfi Gören

Gazianteb 
M. Şahin

Samsun Siird Tokad Kars
N. Fırat R. Şevket Dağ M. Develi Etem î. Benice
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2672 Süreyya Başaran.
2809 Geyvenin Camiikebir

mahallesinden.
3103 Dava vekili.
3264 Hekimhan.

3246
3410

3519
'3692
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Dava vekâleti ruh
satnamesinin istirdat 
edildiğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde:
Bir sene iki ay mahkûmiyetine dair verilen 

hükmün katiyet kesbetmesi üzerine avukatlık 
kanunu mucibince disiplin cezası için hakkında 
tetkikat yapan mahallî mahkemenin kanunî se
beplere mebni lehine karar vermesine rağmen 
3499 sayılı kanunun meriyete girdiği tarihle 
hâdisenin vukuu tarihi göz önüne alınmadan 
kanunun 60 nci maddesine tevfikan Adliye ve
kâletince dava vekâleti ruhsatnamesinin istir
dadı cihetine gidilmiş olmasından şikâyet et
mektedir.

Adliye vekâletinin cevabında: Hava kuru
mu muhasibi iken zimmetine para geçirmek ve 
bir şahsa iftirada bulunmak maddelerinden do
layı 18 - I - 1938 tarihinde bir sene iki ay hapse 
mahkûm edilen ve hakkında verilen kararın 
katiyet kesbetmesi üzerine Avukatlık kanunu
na tevfikan disiplin bakımından da muameleye 
tâbi tutulması icabeden müstedi hakkında 3499 
sayılı Avukatlık kanununun muvakkat dördün
cü maddesine tevfikan icabeden muamelenin ya
pılması için evrakı, mahallinin en yüksek de
receli hâkimine tevdi kılınmış ve neticei tetki- 
katta isnat olunan filin meslekî bir suç olma
ması sebebile inzibatî bir muamelenin tayinine 
mahal olmadığına 4 - XII - }939 tarihinde ka
rar verilmiş ise de Avukatlık kanununun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrasına nazaran herhangi bir 
cürümden bir sene veya daha ziyade hapis ceza
sına mahkûm olanların mezkûr maddenin B 
bendine tevfikan avukatlık vasfını kaybedecek
leri ve bu halin tahakkukunda ayni kanunun 
60 nci maddesi mucibince Adliye vekili tara-
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fından ellerindeki ruhsatnamelerin istirdat olu
nacağı yazılı bulunduğuna ve dava vekili bu
lunması bakımından müstedi hakkında Avukat
lık kanununun 4 ncü maddesi mucibince, inzi
batî ceza tayinine salâhiyettar olan mahallî 
hâkim tarafından bahsedildiği şekilde karar 
verilmiş ise de bu karar, 60 nci madde ile Ad
liye vekiline tanılan ruhsatnamelerin istirdat 
hakkını ihlâl etmiyeceğine binaen müstedi Sü
reyya Başaranın ruhsatnamesinin istirdadı cihe
tine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Tetkik edilen evraklardan müstedi arzuhalin
de:

Kendisine atfedilen ve mahkûmiyetine sebep 
olan suçun 23 - VI - 1937 tarihinde vuku buldu
ğunu ve hakkında disiplin cezasının tayinine lü
zum olmadığına dair 4 - XII - 1939 tarihinde ve
rilen kararın 20 - XII - 1939 da katiyet kesbetü- 

I ğini ve vekâlet makamınca ruhsatnamesinin istir
dadını havi 10 - X II - 1939 tarihli emrin kendi
sine 18 - XII - 1940 tarihinde tebliğ kılındığım 
ve 3499 sayılı kanunun 1 birinci kânun 1938 tari
hinde meriyet mevkiine girdiğini bildirmektedir.

Vekâletin 26 mart 1941 tarihli cevabında: 
Müstedinin mahkûmiyetine dair verilen 18-1-1938 

I tarihli kararın katileşmiş olduğu ve disiplin ce
zasının tayinine mahal olmadığına dair 4-XII-1939 
tarihinde karar verildiği ve 2 haziran 1941 ta
rihli ikinci cevapta ise: Müstedinin mahkûmiye
tine dair verilen mayıs 1938 tarihli kararın kati
yet kesbedip etmediğinin bilâhare bildirileceği ve 

10 temmuz 1941 tarihli 3 ncü cevabî tezkerede ise 
mahkûmiyet kararının 27 - V - 1938 olduğu ve 
hükmün 19 - VII - 1938 de temyizen tasdik kılın
mak suretile katiyet kesbettiği vazıh bulunmakta
dır.

Görülen lüzum üzerine Encümene celbedilen 
Adliye vekâleti Hukuk işleri müdürü İsmail Hak
kı Tur tarafından verilen izahatta:

3499 sayılı Avukatlık kanununun 14-VII-1938 
tarihinde neşt'edildiği ve müstedinin mahkûmiyet 
kararı ise kanunun neşrinden sonra katiyet kes
bettiği için amme intizamı mülâhazasile kanunun 

60 nci maddesine istinaden bahsedilen ruhsatname
nin istirdat edilmiş bulunduğu, aksi halde eğer 
hüküm, kanunun neşrinden evvel sâdır olmuş bu-
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lunsaydı maddenin tatbiki cihetine gidilmiyeceği 
dermeyan edilmiştir.

İşin icabı düşünüldü: Filhakika 3499 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasına göre bir 
sene ve daha ziyade hapis cezasile mahkûm olan
ların avukatlık ve vekâlet mesleğile alâkaları ke
silmekte ise d e: Kanunun muvakkat 4 ncü mad
desine tevfikan müstedi hakkında bahsedilen 
(a) fıkrası hükümleri dairesinde muamele yapıl- 
mek üzere işin tevdi edildiği mahkeme tarafın
dan verilen ve Cümhuriyet müddeiumumisinin 
itiraz etmemesi üzerine 20 - XII - 1939 tarihinde 
katiyet kesbeden mahkeme kararından sonra 
müracaat edilecek bir tariki kanuniye malik ol
mayan vekâletin bu karar hükmünü ihmal ile 
kanunun 60 nci maddesine müstenit salâhiyete is
tinaden doğrudan doğruya ruhsatnamenin istir
dadı cihetine gitmesinde isabet görülmemiştir.

Ayni zamanda 14 - VII - 1938 de neşrolunan 
ve fakat 1 - X I I -1938 de meriyet mevkiine gi
ren 3499 sayılı kanunla vekâlet meslekinden mah
rumiyeti mucip olan bir senelik mahkûmiyeti müş
tekim fiile ait tarihin, kanunun hüküm ifade et
tiği meriyet tarihine nazaran ehemmiyete alın
ması zarurî iken bu tarih bırakılıp fiile terettüp 
eden hükmün katileştiği tarih esas tutularak 
bu tarihte neşredilmiş bulunan ve fakat henüz 
meriyet mevkiine geçmeyen kanun hükümlerinin 
amme nizamı mülâhazalarile müstediye tatbik 
edilmesinde de isabet bulunamamıştır.

Binaenaleyh; disiplin cezasının tayinine lü- 
zun olmadığına dair verilip katiyet kesbeden ve 
kanunen hüküm ifade edip ihmali caiz olmıyan 
mahkeme kararına ve bahsedilen kanunî sebep
lere binaen Süreyya Başaranın istirdat edilen da
va vekilliği ruhsatnamesinin kendisine iadesi için 
icabeden muamelenin yapılması lüzumunun Ad
liye vekâletine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3225 24 - XI -1941

i
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Tevfik özbilen. 
îsmetpaşa mahallesi 
Deliller sokak No. 
32 de.
Ankara.

Arzuhal nulâsası

Ferî cezalarının affi.

Aliye Bulayer.
Veledi karabaş ma
hallesi Elektrik so
kak No. 23. 
Şehremini - İstanbul.

Bina vergisinden mu
af tutulması hakkın
da.

Encümen kararı ve ııe sebebden verüdiği

Müstedi arzuhalinde:
Namus ve şerefine vaki tecavüzden münfe- 

ilen arkadaşını öldürmek suçile Askerî mahke
mece yedi sene ağır hapse mahkûm edilmiş ol
duğundan ve Erzincan cezaevinde cezasını çe
kerken vaki zelzele felâketinde sebkeden hiz
metine ve hususî kanuna binaen cezasının beşte 
dördü af edildiğinden ve bakıyei cezası da mah
pus kaldığı dört seneye mahsup edilerek tahli
yesi icra kılınmış ise de aklî vaziyetine binaen 
adlî tıp raporu dairesinde hakkındaki hükmün 
adilâne olmadığından ve çocuklarının iaşe ve 
tahsillerini yaptırabilmek üzere aslî ve ferî bü
tün cezaların ve hukukî neticelerin kaldırılması 
şeklinde hakkında bir af kararı verilmesinden 
bahsile müracaat etmiştir.

Hâdise hakkında vaki istilâma Millî Müda
faa vekâletinden verilen cevapta:

Mafevki binbaşı liamdiyi öldürmekten yedi 
seneye mahkûm edilen müstedinin, adlî tıp ra
porlarına göre cezasının tenzil edilmediğinden 
bahs ve şikâyet etmiş ise de müstedi hakikatta 
15 seneye mahkûm edilmiş, adlî tıp raporlarına 
binaen cezasının yedi seneye indirilmiş olduğu 
ve sâdır olan hükümde usul ve kanuna muhalif 
bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

îş  düşünüldü:
Müstedi hakkında usul ve kanun dairesinde 

muamele yapılmış ve hususî kanuna tevfikan 
tahliyesi icra edilmiş ve hakkında başkaca ka
nunî bir muamele icrasına imkân kalmamış ol
masına binaen ferî cezaların affi hakkındaki 
dileği üzerine tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3226 24 - X I - 1941

Çok fakir ve muhtacı muavenet olduğu hal
de ikamet ettiği mesken için bina vergisi isten
mekte olduğundan ve bunu vermeğe kudreti 
bulunmadığından bahsile bu vergiden affini iste
mektedir.

îcabı düşünüldü:
Maruz kalınmış bir kanunsuzluk ve haksızlık

tan şikâyeti olmayıp atıfet talebinden ibaret olan
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. arzuhali hakkında encümenimizce tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3227 24 - XI - 1941

2514
"2394

Abdullah Doğancı. 
Tabakhane mahallesi 
Yeniçay sokak No. 3. 
Ankara.'

3656 sayılı Barem 
kanununa bir madde 
eklenmesi.

Verilen arzuhalde: Barem kanunu hükmüne 
tevfikan yüksek tahsili ikmal edip de Devlet hiz
metine girecek olanlara 30 lira maaş verilmekte 
ve evvelce Devlet hizmetinde bulunup bu arada 
yüksek tahsillerini ikmal edenler de ayni hükme 
tâbi tutulmakta ise de kıdem sahibi olan ve yeni 
Devlet hizmetine girecek yüksek tahsilli kimselere 
nazaran rüçhanlan bulunması tabiî olan bu gibi
lerin hukukunun temini için 3656 sayılı kanuna 
bir madde eklenmesi istenmektedir.

İcabı düşünüldü: Mevcut kanuna yeni hüküm
ler ilâvesi talebini havi olan arzuhal üzerine En
cümence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3228 24 - XI -1941

3605
2737

Seyit Memet öktem. 
Aydoğan mahalle
sinde 7 No. da. Mü
tekait piyade önyüz- 
başı.
Sivas.

Malûliyet ve terfih 
zamları hakkında.

Müstedi arzuhalinde malûlen tekaüt edilmiş 
•olduğundan ve sıhhî durumunda bir değişiklik 
bulunmadığından bahsile 1683 sayılı kanunun 37 
nci maddesi mucibince malûliyet ve terfih zam
larının kesilip kesilemiyeceğinin kendisine bildi
rilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında: Müste
dinin raporlarında yazılı arızamn 551 sayılı ka
nunun emraz cetvelinin şumulü haricinde bulun
masına mebni 1683 sayılı kanunun 37 nci mad
desine tevfikan malûliyet derecesinin kaldırıldı
ğından ve buna itirazen sebkeden davasının As
kerî temyiz mahkemesince reddedildiğinden ve 
bahsedilen kanunun 38 nci maddesi mucibince 
derecesinin refinden üç sene sonra tekrar yapı
lan muayenesinde arızasızım emraz cetveline gir
mediği anlaşılmakla hakkında bir muamele yapı
lamadığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedi hakkında yapılan ka
nunî muamelelere Millî Müdafaa vekâletinin ce- 
vabile ıttıla hasıl edilmiş ve dileğin mahiyetine
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Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2349 Nazım Belenli.
2462 Akif oğlu.

! Koca Abdi mahalle
sinde.
Antakya.

Altın fiatı hakkında.

2364 j Ferit Türk.
2477 ! Simitçi mahallesi î- 

I kinci sokak No. 2. 
Bursa.

Mükâfatı nakdiye ve
rilmesi hakkında.

göre Encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3229 24 - XI -1941

Verilen arzuhalde : Cümhuriyet Hüküme
tince tedavülden kaldırılan altının Merkez ban
kasınca 1030 kuruştan alacağının ilân edildi
ğini ve bilâhare görülen lüzum üzerine alıaı 
ve satımı tekrar serbest bırakılan altının 1.3 
ve hatta yirmi beş liraya kadar satıldığını ve 
Hatayda bütün muamelâtı ticariyenin altın 
esası üzerine cereyan etmekte bulunduğunu ve 
bu günlerde Mahkemei temyiz icra ve iflâs 
idaresince bir altın alacağa karşı 1030 kuruş 
tediye edilmesine karar verilmiş olmakla Antakya 
icra ve hukuk mahkemelerince de bu karaı a 
ittiba edilmekte bulunduğundan büyük hak
sızlıkların vukua geldiğini beyanla alâkalılar 
tarafından 22 ağustos 1940 tarihli telgrafla 
vaki müracaatın isaf edilmesini ve adaletin 
tecellisini istemektedir.

îcabı düşünüldü: Teşkilâtı esasiye kanunu
nun elli dördüncü maddesi sarahatine binaen 
mahkeme kararlarının tebdil ve tağyiri müm
kün olmadığından dilek hakkında muamele ifa 
sına ve karar ittihazına mahal ve imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3230 24 - XI - 1941

Verilen arzuhalde : Bursanm düşman işgali 
altmda bulunduğu sırada kendisinin orduya 
haber getirmesi sebebile ana ve babasının katil 
ve değirmen ve eşyasının yakıldığından bahsile 
kendisine arazi verilmesi hakkında Büyük Mil
let Meclisine sebkeden müracaatına binaen Hü
kümetçe Bursaya sekiz saat mesafede arazi 
verilmiş ise de çocuklarım okutmak endişesi 
ve kendisinin bünyesi itibarile verilen araziden 
sarfı nazar etmiş olmakla buna mukabil bir 
miktar nakdî mükâfat ile taltifini istemektedir.

îcabı düşünüldü : Evvelce sebkeden arzu
hali üzerine 19 - IV - 1940 tarih ve 1790 sayı ile
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Memet Çay.
Belediye Bahçeler 
müdüriyetinde ve Sa- 
rayburnunda bahçı
van.
İstanbul.
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karar verilmiş ve bu kararı değiştirecek bir 
sebep te görülememiştir. Haksız ve kanunsuz 
bit muameleden şikâyeti mutazammın olmayan 
ve naktî mükâfat talebini ihtiva eden dilek 
üzerine tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Nurettin Çağlar ve 
ar.
Zabıt kâtibi. 
Amasya.

Maaşlarının arttırıl
ması hakkında.

3231 24 - XI - 1941

İhtiyat askerliğinde ; 
verilmiyen ücreti hak
kında.

Yerilen arzuhalde : On iki senedenberi İstan
bul Belediyesi emrinde Sarayburnu parkında bah
çıvanlık ettiğini ve bu kerre ihtiyat askerliğini 
ifa için silâh altına alındığında maaşmın veril
mediğini ve vaki müracaatına kendisinin muvak
katen müstahdem olduğunu ve odacı, kapıcı olsa 
idi kendisine de maaşının verileceğinin bildirildi
ğini beyanla ayni müessesede çalışan ve ayni hak
lara sahip olan müstahdemler arasındaki bu far
kın kanuna ve hakka uymayacağından bahsile 
hukukunun siyanetini istemektedir.

İcabı düşünüldü : Hakkında tatbik edilen bu 
muameleye razı ve kani olmadığı takdirde idarî 
kaza merciine müracaatı iktiza edip dilek hak
kında Encümence tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3232 24 - X I -1941

Yerilen arzuhalde: Her birerlerinin 4 - 25 se
nelik zabıt kâtibi oldukları halde terfiden mah
rum kaldıklarından ve Barem kanununun 7 nci 
maddesi mucibi, dört senede bir terfie hakları ol
duğu halde bu hükümden de istifade edemedikle
ri gibi mezkûr kanunun 8 nci maddesinin de hak
larında tatbik olunmadığından bahsile küçük de
receli memurların kadro olmaması sebebile sene
lerce terfiden mahrum kalmalarının adalete uy
gun düşemiyeceğinden haklarının ve uzun sene
ler geçmiş hizmetlerinin karşılığını temin edecek 
bir kanun maddesinin tedviini istemektedirler.

İcabı düşünüldü:
Haklarının temin ve tatminine yaramayan 

mevcut kanun hükümlerinin değiştirilmesi ve 
yeni bir kanun hükmünün vazı hakkın-
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daki dilek üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3233 24 - X I -1941

2337 Tayyar Dumlü. Kendisinden usulsüz Yerilen arzuhalde :
2450 İnhisarlarda amele | olarak alınan para- îspir tütün inhisar memuru iken başmüdiri- 

ve eski îspir inhisar İarm iadesi. yetten gönderilen tütün paketlerinin sandıklarm-
memuru. dan çürük olarak çıkmasını makamı aidine bil-
Bafra. dirmiş ise de nazarı dikkate alınmadığından ve

bilâhara gönderilen müfettişin raporu üzerine iki 
bin küsur lirayı zimmetine geçirmek cürniile 
mahkemeye verildiğinden ve anasma ve karısına 
ait tarlaları satarak kısmen borcunu ödemiş ise de 
şimdi de ailesinin iaşesini temin eden bir iki par
çayı satmak yoluna gidildiğinden ve halbuki 
bidayeten inhisar vekilinin mahkemeye vaki mü
racaatında tazmin talebinde bulunmamış olma
sına ve Erzurum Asliye ceza mahkemesinin taz
minata müteallik verilen hükmünün bozulmuş ol
masına rağmen icra takibatının kanunsuz olarak 
tazminat cihetinden yürütüldüğünden bahsile hu- 

j kukunun siyanetini istemektedir.
îcabı düşünüldü :

I Hâdise mahkemeye ait ve mahkemeden sadır 
olacak hükme tâbi mesailden olmakla 311 sayılı 
Meclisi Âli kararı gereğince Encümence işin tet
kikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3234 24 - X I -1941
-----------------------1-----------------------------------------------------------
2833 Salâhattin öteş. i Tahsis edilen» tekaüt - Müstedi arzuhalinde :
"2976 Çırçır caddesi Hat- maaşının düzeltilme- Gedikli küçük zabit olarak Balkan ve Umumî 

tat İzzet sokak No. 7. si. harplerde mecburî hizmetini ifa ile terhis edildi-
Emekli başçavuş. j ğinden ve îstanbulun Millî ordu tarafmdan istir-
îstanbul. i dadı üzerine tekrar hizmete almmış ise de 3779

sayılı kanun gereğince tahdidi sinne tâbi tutula
rak 8 - V -1940 tarihinde tekaüde sevk edildiğin
den ve ancak maaş tahsisinde bu kanun hüküm
lerine uyulmıyarak tekaüde şevki anında tatbik 
mevkiinden kaldırılmış olan 648 sayılı kanuna 
göre maaş tahsis olunmak suretile mağdur edil
diğinden ve Divanı muhasebata vaki itirazının da 
reddedildiğinden ve Umumî heyet kararının üç
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2338
2451

Memet Işık, 
ömeroğlu.
Zıtkan kazasının Top- 
rakkale köyünden. 
Karaköse.

İskân edilmesi veya 
miktarı kâfi para ve
rilmesi.

2454 Naim Akgül. 
284i"! Cezaevinde. 

Yozgad.

Hakkının aranılması.

aylık raporla Meclisi Âliye arzolunduğundan bah
sile doğum tarihine nazaran icra edilmiş olan bu 
muamelenin adalete uygun olmadığım ve esasen 
1683 sayılı tekaüt kanununun 16 nci mad
desi hukukunu kâfil bulunduğunu beyanla 
keyfiyetin tetkiküe müktesep hakkının muhafaza
sını istemektedir.

İcabı düşünüldü :
3410 sayılı Askerî temyiz kanunu gereğince as

kerlerin zatişlerine müteallik hususatm mercii hal
li Askerî temyiz mahkemesi olduğundan encümen
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3235 2 4 - X I -1941

Verilen arzuhalde:
Umumî harp esnasında ana ve babasının şe

hit edildiğini, emlâk ve arazisini terk ile Urfa- 
ya hicret ve orada sanayi mektebinde iki gözü
nün âma olduğunu ve memleketine avdet ile is
kân talebinde bulunmuş ise de verilmediğini be
yanla ya ailesinin iskân edilmesini veyahut ma
sarifi zaruriye olarak miktarı kâfi paranın veril-. 
meşini istemektedir.

tcabı düşünüldü:
İskânı hususundaki talebinin Sıhhat ve İçti

maî muavenet vekâletince ademi kabulü halinde 
İdarî kaza mercilerine müracaatta muhtar olan 
müstedinin naktî yardım talebine dair dileği üze
rine Encümence tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3236 24 - XI -1941

Verilen arzuhalde:
Kendisine malik olmıyacak derecede sarhoş 

olduğu için iki arkadaşının yardımile götürülür
ken yolda bu arkadaşları tarafından ika edilen 
bir hâdisenin kendisine mal edildiğinden ve bu se
beple filin faili olarak zan altına alındığından ve 
muhakemesinin Yozgadda icra edilmekte ve cere
yanı halden kendisinin mesul tutulacağı anlaşıl-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

1 oturdukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2348 | Arif Eroğlu.
2461 j  Eşrefzade mahallesi, 

j  Değirmenci, 
îznik.

Kazanç vergisile mü
kellef tutulduğundan 
şikâyet.

2415 ı Ferruh Bora.
2536 j Dil» tarih, coğrafya

; fakültesi son sömestr
I talebesinden 220 nu

maralı ve Ankara
; radyosu spikerlerin-
î den.
ı Ankara.

3656 sayılı Barem 
kanununa bir mad
de ilâvesi.

dığından bahsile keyfiyetin yeniden tetkiki isten
mektedir.

îcabı düşünüldü:
Hâdisenin mahkemeye ait ve mahkemeden sa

dır olacak hükme tâbi mesailden olmasına ve Mec
lisi Âlice müttehaz 311 sayılı karar gereğince işin 
tetkikine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3237 24 - X I -1941

Verilen arzuhalde:
Müsteciri bulunduğu değirmenin 1938 ve 1939 

seneleri için îznik varidat memurluğunca 2395 
sayılı kanuna mugayir olarak cezasile birlikte ta
hakkuk ettirilen iki yüz lira kazanç vergisine kar
şı vaki itirazları bidayeten reddedilmiş ve fakat 
sebkeden talepleri dairesinde Tetkiki itiraz komis
yonunun kararları temyiz komisyonunca ilk de
fa nakzedilmiş ise de bilâhare tasdik kılınmış ve 
bu suretle mağdur kalmış değirmenin belediye 
hudutları içinde olduğu hakkındaki belediye en
cümeni kararının doğru olmayıp bu değirmenin 
Kürüstan köyü hududu içinde bulunduğundan 
ve temyiz komisyonu kararı aleyhine Devlet şûra
sı nezdinde dava açmış ise de şimdiye kadar bir 
karar ittihaz edilmemiş olduğundan bahsile key
fiyetin Meclisce tahkik ettirilmesini istemektedir.

îcabı düşünüldü:
Keyfiyet Devlet şûrasına intikal etmiş olmak

la Meclisi Âlice müttehaz 803 sayılı karar ge
reğince işin Encümende tetkik ve karara bağlan
masına imkân ve mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3238 2 4 -X T -1941

Yerilen arzuhalde : 3656 sayılı kanunda biri, 
tahsil derecesi ve diğeri kıdem olmak üzere 
iki esas göz önünde tutulduğundan ve yüksek 
tahsili ikmal edenlerin Devlet hizmetine otuz 
lira maaşla alınacakları tesbit edilmiş bulun
duğundan ve fakat evvelce Devlet hizmetinde 
uzun seneler çalışıp da bu arada yüksek tahsi
lini de yapmış olanlar için ayn bir hüküm 
mevcut olmayıp bunların da hiç Devlet hizme-
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Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2397
2517

Rüştü Balçin. 
Hasanpaşa mahallesi 
Birinci sokak No. 75. 
Kadıköy - İstanbul.

İaşesi hakkında.

2786 Y. N. Toruşoğlu. 
2925 Emniyet komiseri. 

Uşak.

tinde bulunmayıp yeni hizmete giren yüksek 
tahsilliler gibi muameleye tâbi tutularak 30 
lira ile tavzif edildiklerinden bahsile Barem 
kanununa bir madde eklenerek Devlet hizme
tinde iken yüksek tahsilini ikmal etmiş olan
ların hizmet müddetlerine göre müsait kadro 
zuhurunda üstün derecelere tayinine cevaz ver
mek suretile haklarının siyanet edilmesini iste
mektedir.

İcabı düşünüldü : Mevcut kanuna yeni hü
kümler ilâvesi talebini natık olan arzuhali üze
rine Encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8239 24 - X I - 1941

Verilen arzuhalde :
93 rus harbi muhacirlerinden olup maişetini 

şimdiye kadar mekteplerde hademe olarak temin 
etmiş ise de artık ihtiyar ve alil olduğundan ço
cuklarına bakamadığından ve yatı mekteplerinin 
fazla ekmek ve yemeklerinden istifade ettirilmesi 
zımnında yüksek makamata vaki istidası üzerine 
bu talebinin Tıp talebe yurdunca isafına müsaa
de edildiğinden ve ancak Kadıköyünde oturma
sı sebebile vapur parasını temin edemediğinden 
bu lütfün Haydarpaşa yatı lisesinden teminini 
istemektedir.

İcabı düşünüldü:
Yapılan yardımın başka mahalden temini hu

susunda Maarif vekâletine müracaatta muhtar 
olmakla beraber kanunsuz ve haksız bir muame
leden şikâyetini muhtevi olmayıp mahza bir atıfet 
talebinden ibaret olan arzuhali üzerine tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8240 24 - XI - 1941

Dul hemşiresine ma
aş tahsisi.

Müstedi tarafından Yüksek Reisliğe verilip 
Encümenimize havale buyurulan arzuhalde : 
Kardeşi tayyareci teğmeni Memet Toruşoğlunun 
hizmet esnasında hastalandığından ve yanlış te
davi ve bakımsızlık yüzünden vefat ettiğinden 
bahsile merhumun vaziyeti dairesinde mezarının
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rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası

2425 Kâmil Çörekçioğlu 
~2547 ve kardeşleri.

Güre kazasının Çö
rekçi köyünde. 
Kastamonu.

Mahkemece hakların
da verilen kararın 
tetkiki.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

yaptırılması için dul hemşiresine maaş tahsisi is
tenmektedir

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında : 1683 
sayılı kanunun 48 nci maddesinde tasrih kılı

nan yetimler meyamnda hemşire ve birader olma- 
ığmdan ve müteveffanın yol parasından 787 ku
ruş matlûbunun kanunî varislere verilmek üzere 
mevkuf bulunduğundan bahsedilmektedir.

İş düşünüldü : Kanuna muhalif bir muamele 
yapılmamış ve müstedi bir hak iddiasında ise 
mahkemeye müracaat edebileceğinden tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8241 24-XI-1941

Verilen arzuhalde : Kastamonu vilâyetine 
bağlı Küre kazasının Çörekçi köyünde bulu
nan ve Uludere namile anılan tarlanın dede
lerinden kendilerine intikal ettiğini ve 90 se- 
nedenberi ailelerince kullanılan bu tarlanın 
1268 tarihinde tapuda kayıtlı bulunduğu halde 
Hazine vekilliğince ormandan madut olduğu id- 
diasile müdahalelerinin meni hakkında açı
lan davanın aleyhlerine neticelendiğini ve bu 
kararın Temyiz mahkemesince de yanlışlıkla 
tasdik olunduğunu beyanla tarlanın kendileri
ne aidiyeti tapu kaydile sabit olmasına rağ
men mahallinde yapılan keşifde kendileri tara
fından seçilen vukuf ehli dinlenilmiyerek ken
dilerine hasım olan kimselerin ifadelerine isti- 
nad edilerek yanlış karar verilmiş ve büyük 
haksızlığa maruz kalmış olduklarından bahsile 
dosyanın celbile tetkikini ve yanlış kararın 
bozularak adaletin yerine getirilmesini iste
mektedirler.

İcabı düşünüldü : Temyiz mahkemesince 
tasdik edilerek katiyet kesbeden mahkeme ilâ
mının tebdil ve tağyirine Teşkilâtı esasiye ka
nununun 54 ncü maddesi ahkâmı katiyen mani 
olduğundan dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3242 24 - XI - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

O. Nuri Erkanlı. 
Ticaret ve sanayi 
odası başkâtibi. 
Amasya.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Devlet demiryolların- 
ca vazife verilmediği 
hakkında.

3093 | Haşan Taşdemir. 
3253 i Cezaevinde mahkûm.

! Kelkit.
3076 | Kâmil Çelik.
3236 i Cezaevinde mahkûm. 

Melişan köyünden. 
Kelkit.

Zelzele mmtakası hal
kından olduklarından 
hapis cezasının infa
zının tehiri.

Verilen arzuhalde :
Evvelce Devlet demiryollarında müstahdem 

iken istifa ederek ayrıldığını ve tekrar tavzifi 
için vaki müracaatına (İdare hizmetinden ikinci 
defa istifa suretile ayrılmış ve son ayrılı
şını hastalığa müstenit olduğunu iddia ettiği halde 
bu iddiasını idarenin sıhhat kurulu tarafından 
verilmiş bir raporla tevsik etmemiş olduğundan 
bunun meşru bir mazeret telâkki edilerek tekrar 
tavzifine imkân görülmediği) cevabı verildiğini 
ve halbuki hastalığına binaen istifa ettiği hak- 
kındaki arzuhalinin idarece sıhhat kuruluna 
tevdii ile hastalığının tevsik ettirilmesi iktiza 
edeceğini beyanla hakkın ve adaletin tecellisini 
istemektedir.

İcabı düşünüldü :
Memuriyetinden istifa ile ayrıldığı anlaşılan 

müstedinin bu dileği üzerine encümenimizce bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3243 24 - XI -1941

Müstediler arzuhallerinde:
Zelzele mıntakası halkmdan bulunmakla zel

zeleden evvel mahkûm bulundukları altışar aylık 
hapis cezasının infazının tehirini istemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabmda :
Zelzele tarihinden mukaddem altı aya mah

kûm edilen müstedilerin cezalarının infazının te
hiri iktiza ederken yanlışlıkla infazına başlanıl
dığı ve vaki müracaatları üzerine serbest bırakıl
dıkları bittahkik anlaşıldığından 3768 sayılı ka
nuna muhalif harekette bulunan Kelkit müddei 
umumisi hakkında disiplin cezasının tatbikına te
vessül edildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü :
Yanlış muamele tatbik eden müddeiumumi 

hakkında kanunî takibat yapıldığına ve müste
diler de serbest bırakıldığına göre yapılacak mu
amele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3244 24- X I -1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2404
2525

2398
2518

Hanife Karap. 
Meşrutiyet mahalle
si Sütlü sokak No. 
17 : 19.
Nişantaşı - İstanbul,

Evinin vergisinin in
dirilmesi hakkında.

Tahir Çavuş Demir- 
el.
Değirmendere nahi
yesinde Bektaş nez- 
dinde.
İzmir.

Vatanî hizmetlerine 
mukabil arazi ve 
zeytinlik verilmesi.

2417 i Memet Çamlı.
2538 Selçukhatun mahal- 

! leşinde 23 numarada 
emekli Hesap memu
ru.

Eski Tekaüt kanu
nuna göre hakkının 
tanınması.

Verilen arzuhalde : Kırk sene evvel • isticar 
eylediği arsada saçtan bir kulübe yaptığını 
ve bunu kiraya vererek hayatını temin ettiği
ni ve iki kapılı ve 2 numaralı olan binasının 
akar addolunarak fazla vergi tarh ve tahsil 
edilmekte bulunduğunu beyanla tahkikat icra- 
sile verginin indirilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü : Bina vergilerinin tenzili 
hakkındaki dileklerin tetkiki mevzuatta mu 
ayyen mevzulara aidiyeti derkâr olmasına ve 
binnetice mükelleflerin Devlet şûrasına dava 
ikamelerile caiz bulunmasına binaen Encümen
ce dilek hakkında bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3245 24 - XI - 1941

Verilen arzuhalde : Umumî harpte ve millî 
mücadele sıralarında vatan uğrunda büyük 
hizmetler ve fedakârlıklar yaptığını ve fakat 
bu fedakârlıklarına mukabil hiç bir şey veril
mediğini ve Millî Müdafaa vekâletine vaki 
müracaatlarına bir cevap alamadığını beyanla 
sebkeden hidematma mükâfaten Değirmende
re nahiyesine bağlı kçylerde Hâzineye ait bin
lerce dönüm arazi ve zeytinliklerden bir mik- 
tarmın kendisine verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü : Arazisi bulunmayan zürraa 
arazi verilmesi için mevcut mevzuata istinaden 
muamele ifası için müstedinin Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletine müracaatı icabedece- 
ğinden Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3246 24 - XI - 1941

Verilen arzuhalde : Sin tahdidine tâbi tutu
larak eski kanuna tevfikan tekaüt edilmiş ve 
son kanunda hesap memurlarından bahsedilen 
haklardan istifade ettirilmemiş ve hakkını 
istihsal için Askerî Temyiz mahkemesine ve 
Devlet şûrasına vaki müracaatı eri bir çok mas
rafları müstelzim bulunmuş olduğundan hak
kının Meclisce verilmesini ve yeni kanun mu-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2387
2507

2411
2532

Yakup Reis.
Hamam sokak No. 
14. Haşan nezdinde. 
Büyükada - İstanbul.

Rasim Akay.
Nasliç muhacirlerin
den.
Ereğli nahiyesinde. 
Çorlu.

Tarlasının icra tara
fından yolsuz olarak 
satıldığı.

Naktî yardım yapıl
ması hakkında.

cibinçe halen orduda müstahdem muvazzaf he
sap memurlarına tanınan haklardan istifade 
ettirilmesini ve bu mümkün değilse eski ka
nun ile tekaüt edildiğine göre ihracına karar 
verilmesini istemektedir.

îş  düşünüldü : Hal mercii malûm dileğin 
masraf telâkkilerile Meclise müracaatinde ka
nunî isabet olamıyacağmdan tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3247 24 - XI - 1941

Bir borçtan dolayı yegâne geçineceği olan tar
lasının Sürmene icra dairesince satıldığından şi
kâyetle bu haksızlığın telâfisi hakkında tahkikat 
yapılmasını isteyen müstedinin arzuhali üzerine 
iş düşünüldü:

Mahkeme ve icra dairelerinde yapılan mua
melelerden mütevellit şikâyet ve dilekler hak
kında kanunî yol ve merciler malûm olup bu hu
susta Encümenimizce bir muamele ifasına imkân 
olmadığından Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı
na tevfikan tayini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3248 24 - XI -1941

Verilen arzuhalde:
Millî mücadelede teşkil ettiği 35 kişilik bir 

çete ile Trakyada Rum eşkıyası ile mücadelede 
bulunduğunu ve bunlardan bir kısmını imha 
ederek ele geçirdiği on sekiz bin lirayı Cafer 
Tayyara teslim ettiğini ve bilâhare yaralanarak 
Tekirdağ memleket hastahanesinde tedavisini 
müteakip Anadoluya geçerek üçüncü süvari fır
kasında çalıştığım beyanla istiklâl savaşında ç ü -  

lışan arkadaşlarına yapılan yardımlar misillû 
kendisine de naktî yardım yapılmasını istemek
tedir.

İcabı düşünüldü:
Naktî yardım talebi hakkında tayini muame

leye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3249 24- X I -1941
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Arzuhal verenle-
j| rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

oturduktan yer
2805
2668

Veysel Uçak. Malûlen tekaütlüğü -
İhtiyat zabiti. nün temini.
Pir iççi mahallesin
de»
Amasya.

Verilen arzuhalde: Umumî harpte vazifede 
iken malûl kaldığına dair istihsal eylediği katî 
ilâma ve müteaddit hastahane sıhhat heyetleri
nin raporile de malûliyetinin tesbit edilmesine 
rağmen M. M. vekâletince hastalığının 551 sa
yılı kanunun emraz cetveline uymadığından bah
sile dileği reddedilmiş ve halbuki hastalığının 
kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz cetveli
nin üçüncü derecesindeki 14 - 16 - 17 numaralı 
malûliyetlere dahil bulunmuş olduğundan malû- 
len tekaütlüğünün temini istenmektedir.

M. M. vekâletinden alınan cevapta: Her ne 
kadar müstedideki anzanın askerî vazifeyi ifa 
ederken meydana geldiği, musaddak mahkeme 
ilâmile müeyyet ise de bu malûliyetin derecesinin 
tayini suretile maaş tahsisinin kanunen alâkalı 
mercilere ait bulunduğunun ayni ilâmda yazılı 
olmasına ve yapılan tetkikatta mevcut arızanın 
1325 tarihli Tekaüt ve İstifa kanunu ile 551 nu
maralı kanunun emraz cetvellerinin şumulü ha
ricinde bulunmasına mebni müstedinin terfihi ci
hetine Edilemediği bildirilmektedir.

îşin icabı düşünüldü: Vücudü sabit ve mu
hakkak olan arızanm kanundaki derecelerden 
birine tevafuk ettiği iddiayi kabul etmiyen vekâ
letin muamelesine kanaat edilmediğine göre alâ
kadar kazaî mercilere müracaat edilmesi icabe- 
deceğinden Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

de bu raporlar tetkik edilmeden hakkında ka
rar verilmiş olduğundan ve Devlet şûrasınca 
reddedilmiş olan davasının mercii hallinin 

Yüksek Meclis olduğundan ve Devlet dairelerin
de zıyaa uğratılan vesikalardan herhanği bir 
memurun mesul tutulması hakkında dava ika
me etmediğini ve ancak Hükümeti muhatap tut-

Karar No. Karar tarihi

3250 24 - XI -1941

2365 Etem Kaptan Oral. 
2478 Karaoğlan caddesi

Mühendis hanında 
misafir.

Arzuhal encümeni- Müstedi arzuhalinde : Ruslar tarafından 
nin 2012 sayılı ka- motor ve eşyasının zabıt suretile hâsıl olan za
rarına itiraz. rarmm ödenmesi için evvelce Meclisi Âliye vaki

Ankara.
müracaatında Hariciye vekâletince verilmiş 
olan raporların celbile tetkikini istediği hal-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2429
*2551

Ömer Kaptan.
Kılıç Ali mahallesi 
Mescit sokağı No. 28. 
Beşiktaş - İstanbul.

2336
2449

Fazlı Aksoy ve ar. 
Eskişehir Ziraat ban
kası müdürlüğünden 
emekli.

Hidematı vataniye 
tertibinden maaş ve
rilmesi suretile yar
dım yapılması hak
kında.

Yeni kanunda kendi 
vaziyetlerinin de göz 
önüne alınması hak
kında.

tuğunu ve binaenaleyh davasının ya Yüksek 
Meclisçe rüyet edilmesini veya bir merci gös
terilmesini istemektedir.

îcabı düşünüldü : Evvelce sebkeden müra
caatları üzerine keyfiyet tetkik edilerek (Dev
let şûrasmca tetkik edilen hâdise hakkında En
cümenin tetkikat icrası ve karar itasına Mec
lisi Âlinin 803 sayılı kararı mâni olduğundan 
ve Encümence 17 - II - 1929 tarih ve 393 sayı 
ile verilen kararı tebdil edecek bir sebep gö
rülemediğinden dileğin reddine) 10 - VII - 1940 
tarih ve 2012 sayı ile karar verilmiş idi.

Bu karar Dahilî nizamnamenin 56 ve 57 nci 
maddeleri hükmüne tevfikan muameleye tâbi 
tutulmuş ve katiyet kesbetmiş olmakla bu son 
müracaatı üzerine tekrar karar ittihazına im
kân olmadığına ve arzuhalin hıfzına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3251 24 - X I - 1941

Verilen arzuhalde; Millî mücadelede maiyet
lerindeki efradın her türlü ihtiyaçlarını şahsan 
temin ederek pek çok hizmetlerde bulunduğu
nu ve bu uğurda on sekiz bin lira gibi mühim 
bir servetini feda ettiğini ve halen muhtaç bir 
durumda olduğunu beyanile bu hizmetlerine 
mükâfat olarak ya bir ev veya hidematı vata
niye tertibinden maaş bağlanmasını veya naktî 
yardım yapılmasını istemektedir.

İcabı düşünüldü:
Hidematı vataniye tertibinden maaş veril

mesi veya naktî yardım yapılması hakkındaki 
bu arzuhal üzerine Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3252 24 - XI - 1941

Verilen arzuhalde; senelerce Devlet memur
ları gibi tekaüt aidatı vermek suretile Ziraat 
bankasında hizmet ettikleri halde 1937 senesin
de tekaüde şevklerinde Devlet memurları hak
kında tatbik edilen kanuna tevfikan tekaüt 
edilmiyerek Devlet demiryolları tekaüt kanu
nuna göre tekaüt edilerek mağdur edildikle-



A
rz

uh
al

— 18 —

Arzuhal hulâsası 
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2763
2901

Lûtfi Kezer.
Üçüncü süvari ala
yı makineli tüfek 
takım komutanı teğ
men.
Urfa.

Nasbinin tashihi hak
kında.

rinden ve şimdi bankalar tekaüt sandıklarının 
tevhidi münasebetile yeni bir kanun yapılaca
ğını ve müessesat memurlarının da Devlet me
murları misillu muameleye tâbi tutulacağım 
haber aldıklarını beyanla bu kanunun hini 
müzakeresinde eski emeklilerin de hukukunun 
siyanet edilmesini ve bu günkü mağdur vazi
yetlerinin düzeltilmesini istemektedirler, 

îcabı düşünüldü:
Kanuna muhalif bir muameleden şikâyet ve 

ihbarı tazammun etmeyip bir temenniyi ihtiva 
eden arzuhal hakkında encümenimizce tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3253 24 - XI - 1941

1927 yılında Harp okulunu ikmal ile Binici
lik okuluna gideceği esnada hastalanarak üç ay 
tebdilihava alması sebebile devrei tahsilden 
geri kaldığım ve bu sebeple teğmenlik nasbi
nin da bir sene geri bırakıldığını ve halbuki sı
nıf arkadaşlarından bazılarının meslek mektebi 
tahsilinden geri kalmakla beraber nasıplarmm 
geri bırakılmadığım beyan ile mağduriyetinin 
refini ve imkân olmadığı takdirde askerlik va
zifesinden affini istemektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Terfi kanununun 10 ncu maddesine tevfikan 

beklemeye mecbur olduğu altı aylık müddeti 
ikmal ettiği tarihten itibaren ve Harp akademi
sinden yeni gelen teklif varakasında liyakati 
tasdik edildiğinden üst teğmenlik nasbmm 
22 - VII - 1938 tarihine düzeltilmesi için lâzım 
gelen muamelenin derdest olduğu bildirilmek
tedir.

îcabı düşünüldü : Hakkında tatbik edilen 
muameleye razı olmadığı takdirde 3410 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde Askerî Temyiz 
mahkemesine müracaatı muktazi olup dilek 
üzerine Encümenimizce bir karar ittihazına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3254 24 - XI - 1941
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2821
2761

1924
2020

1890
1985

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Yusuf Akız. 
Altındağ mahallesi 
447 numaralı evde. 
Ankara.

Haşan Dede. 
Yapraklı nahiyesi
nin Yukarı mahalle
sinden.
Hazinedaroğulların- 
dan Memedoğlu ma
lûl er.
Çankırı.

Babasından şehit ma
aşı bağlanması hak
kında.

1341 tarihinden iti
baren maaş bağlan
ması ile müterakim
lerinin verilmesi hak
kında.

Müstedi arzuhalde:
Babası süvari mülâzımısanisi Abdullahm 

1331 senesinde şehit olduğundan ve şehit maaşı 
verilmesi hakkmdaki senelerce süren mesaisine 
rağmen bir netice alamadığından ve’ vergi bor
cunu bile ödeyemiyecek kadar fakir olduğun
dan bahsile şimdiye kadar birikmiş olan yetim 
maaşlarının verilmesini istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabmda:
Arzuhal sahibinin babasının mülga 11 nci 

Kolordu ihtiyat süvari 3 ncü Erciş fırkası 16 nci 
alay ihtiyat süvari ikinci bölük takım kuman
danı iken umumî harpte 8 mart 1331 de şehiden 
vefat ettiği ve maaş tahsisi için 18 haziran 1940 
ta müracaat eden ve 1327 doğumlu olan oğlu 
müstedi Yusufun 19 yaşını 14 temmuz 1930 y ı
lında ikmal ettiği ve her ne kadar müracaatı ta
kip eden ay başından maaş bağlanmasını 3107 
sayılı kanun âmir ise de bu tarihte müstedinin 
19 yaşım ikmal etmiş bulunması hasebile 1683 
sayılı Tekaüt kanununun 47 nci maddesi muci
bince dileğinin yerine getirilmesine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol

madığı takdirde idarî kaza yollarına müraca
atta muhtar olan müstedinin dileği hakkında ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3255 24 - X  - 1941

Umumî harpte malûl kalmasına ve 1934 de 
büyük Millet Meclisinden istihsal edildiği karar
la malûliyeti tasdik edilmiş bulunmasına bina
en askerlikten ihracından veya malûliyet maaşı 
için müracaat ettiği 1341 tarihinden itibaren 
maaş tahsisi ile müterakimlerinin itasına karar 
verilmesini isteyen müstedinin arzuhaline Millî 
Müdafaa vekâletinin verilen cevabmda : 1340 
senesi ağustosunda müracaat eden müstediye 3107 
sayılı kanuna tevfikan müracaatı takip eden 1 - 
IX  - 1940 dan itibaren maaş bağlanmış ve terhi
si tarihinden itibaren beş sene zarfında müracaat 
ettiğini isbat edebilirse maaş tahsisi mebdeinin 
terhisi gününe tadil edileceği bildirilmiştir.
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2774
2913

1720
1803

3275
“3442

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Necati Bülbülan. 
Mühimmat deposu 
müdür muavini bin
başı.
Kayseri.

Hizmet müddetine ve 
derecesine göre ücret 
verilmediği hakkında.

Ziya Koçoğlu.
ölü Mevlût Koçoğlu
babası.
Çarşıcamii mahalle
sinde.
Gümüşane.

Maaş tahsisi.

Iş düşünüldü : Dileği kabul ve yerine getiri
len müstedinin arzuhali üzerine yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3256 24-XI-194l

Verilen arzuhalde: Tekaüt olduktan sonra 
emekli olarak Pazarcık askerlik şubesi başkan
lığına tayin edildiğini ve üç sene kadar burada 
çalışarak ihtiyat subaylık müddetini ikmal etti
ğini ve bunun üzerine şimdiki vazifesine tayin 
edilmiş ise de hizmeti ahiresile birlikte alması 
iktiza eden maaşın 170 lira olması iktiza ettiği 
halde sonraki hizmeti nazara alınmıyarak ilk te
kaütlük zamanındaki maaşı nazarı dikkate alına
rak 3656 sayılı kanunun 27 nci maddesinin hak
kında tatbik edilmek suretile 126 lira ücret veril
diğini ve bunun kanuna uygun olmadığını be
yanla hukukunun gözetilmesini istemektedir.

Millî müdafaa vekâletinden yapılan tahkiatta 
müstedinin ücretinin 170 liraya iblâğ edildiği ve 
bu suretle dileğinin yerine getirilmiş olduğu an
laşılmakla tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

3257 24 - XI -1941

Ankara Harp okulunda iken kış esnasında 
dikkatsizlik yüzünden hastalanarak ölen oğlun
dan dolayı maaş bağlanmasını isteyen müstedi
nin arzuhaline Millî Müdafaa vekâletinden alı
nan cevapta : zatürrieden 15 - XII - 1938 de 
ölen Mevlûdün, 292 doğumlu olan ve 65 yaşını 
ancak 13 temmuz 1941 de dolduracak olan ba
bası müstediye 1683 sayılı kanunun 64 ncü mad
desi mucibince ölüm tarihinde yaş itibarile müs
tahak olmadığından maaş tahsisine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Iş düşünüldü: Vekâletçe tatbik edilen mua
meleye kanaat edilmediği surette müstedi tara
fından idarî kaza yoluna müracaat zarureti ol
duğundan Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3258 24 - XI - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

2828
2968

3140

3301

Zihni însel.
Behire însel vekili. 
İtfaiye müdüriyeti 
karşısında No. 32 
Nurettin apartımanı. 
Fatih - İstanbul.

İstirdat edilen mal
ların iadesi veya ye
rine başka mal veril
mesi.

4569
4879

Ahmet Saçlı. 
Halkevi sekreteri. 
Harput.

Mesken bedeli ile 
harcırahı hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstedi arzuhalinde: Zevcesi vo müvekkili Be
hire înselin Midilli adasında resmî senetle tefer- 
rü eylediği mevkuf mallara mukabil ana vatan
da Bergamada bir miktar mal tefevvüz eylemiş 
ise de bilâhare, müvekkilinin muhacirlik sıfatı ol
madığından bahsile verilen mallar, istirdadı cihe
tine gidilmiş olduğundan ya bu malların iadesi 
veya yerine başka mal verilmesi istenmektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Behire însel tarafından ibraz edilen evraka 
nazaran bidayeten kendisine on dönüm zeytinlik, 
fabrika ve fırın teffiz ve teslim edilmiş ise de 
bilâhare mübadillikle bir alâkası olmadığı anla- 
şüan mümaüeyhten 18-111-1930 tarihli kararla 
bu malların istirdadı cihetine gidilmiş olduğu 
büdiriknektedir.

îş  düşünüldü : Hükümetle müstedi arasında 
vaki olan muamelenin, binnetice kanunî bir ihti
lâf mevzuu haline inkilâb ettiği ve bu halle işin 
salâhiyetli mahkemece halline zaruret bulunduğu 
anlaşılmakla Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3259 24-XI-1941

Müstedi tarafından verilen arzuhalde:
Bir çok müracaatlarına rağmen öğretmenlik 

zamanına ait 1932 senesi mesken bedelini Siirt 
vilâyetinden şimdiye kadar alamadığı gibi ta
hakkuk etmiş olan aile harcırahının da verilme
diğinden bahsile bu alacaklarının verdirilmesi 
istenmektedir.

Yapılan tahkikat neticesinde : Müstedinin 
mesken bedeli ile aile harcırahının 1939 senesi 
Maarif düyunu tahsisatından tesviye edildiği 
anlaşılmakla tayini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3260 24 XI - 1941
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2169
‘2277

Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
otu rdukları yer 

Mustafa Keçecigil.
Kocamustaf apaşa 28 
nci okul öğretmenle
rinden.
M. Kemalpaşa cadde
si Said efendi sokak 
No. 1.
Aksaray - İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Kanun hükümlerinin 
tefsiri.

2759 Havva Acar.
2897 I Martlı mahallesi No. 

I 31.
Kars muhacirlerin
den.
Balıkesir.

Hükümetçe verilen 
evinin tamiri ile ara
zi verilmesi hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Müstedi tarafından verilip Yüksek Reislik
ten Encümenimize havale buyurulan arzuhalde: 
İstanbul Maarif müdürlüğü yasav verilen on 
günlük kıstelyevm cezasının kanuna muhalefeti 
sebebile refi için Devlet şûrasına açılan davanın 
müddet müruru sebebile reddedilmesi kanunun 
ruhuna muhalif bulunduğundan 669 sayılı ka
nunun meri olduğu tarihte Devlet şûrasına 
posta ile vaki müracaatların bizzat müracaat 
edilmiş gibi telâkki edilmesi lâzımgeleceği yo
lunda kanun hükümlerinin tefsiri istenmekte
dir.

îş  düşünüldü: Encümende mahkeme karar
larının tetkiki kanunen mümkün olmadığı gibi 
kanun hükümlerinin tefsiri yolunda vatandaş
lar tarafından sebkeden taleplerin dahi tetkiki
ne cevaz olmadığından dilek hakkmda tayini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3261 24 - XI - 1941

Verilen arzuhalde: 1936 senesinde Heyeti Ve
kile kararile Karstan getirilerek Balıkesire iskân 
edildiğinden ve Burada verilen evin pek harap 
olması hasebile başka bir ev verilmesi hususunda 
vaki müracaatına emvali metruke olmadığı ceva
bı verildiğinden ve evinin tamiri için mühendis- 
lerce üç defa yapılan keşfe nazaran 600 - 700 lira 
ile tamiri mümkün olmadığından ve vaki müracaa
tına karşı vekâletçe yardım yapılamıyacağı ve 
evin kendileri tarafından tamiri lâzım geldiği 
cevabı verildiğinden ve çok fakir olup çocukları
nı okutamadığından bahsile yedi nüfuslu olan 
ailesine kanunî istihkakı olan ev, dükkân ve mü- 
tedavil sermaye verilmesini ve bu harap evin ta
mir ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin ceva
bında :

Müstedinin 58 yaşında bir kadın olduğu ve 
Vekiller Heyeti kararile Posoftan Karsa nakle
dildiği, 39 yaşında oğlu Şerif, 34 yaşında kızı Ze
kiye, 26 yaşında kızı Nadiye, 19 yaşında oğlu 
Aslanın da beraberce nakledilmiş oldukları ve 
hepsinin çalışmaya muktedir bulundukları ve 19
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Fatma Ragıba Akay- 
dm.
Salâhiye mahallesin
de Karanfil sokak 
No. 4 evde.
İhsan kızı.
Samsun.

İstimlâk edilen mül
kü hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

yaşındaki oğlunun Muğlada orta mektepte tah
silde olduğu ve Balıkesirde kendilerine bir ev 
ve bir dükkân verilip bunların tahsisine kadar 
da kira ile oturdukları eve mukabil 78 lira nak- 
ten tediyatta bulunulduğu ve ayrıca da 16 388 
kuruş naktî iaşe yardımı yapıldığı ve beş sene- 
denberi işgalleri altmda bulunan ev için ayrıca 
tamir masrafı diye bir paranın sarfına kanunen 
mesağ olmadığı bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü: Kanunen yapılan yardım
dan fazlasını isteyen müstedinin dileği hakkında 
Encümence bir muamele ifasma imkân olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

3262 24 - XI -1941

Yüksek Reisliğe verilip Encümenimize ha
vale buyurulan müstedinin arzuhalinde:

1052 liraya satın aldığı iki dükkânının mek
tep yapılmak üzere Afyon Karahisar hususî ida
resince 450 liraya istimlâkine teşebbüs edildi
ğinden ve vaki itirazı üzerine kanunen Hususî 
idarenin, mahkemeye müracaatı icap ederken 
bu yolda hareket edilmeyip hotbehot dükkân
ları yıktırıldığından ve mecburen kendisinin aç 
tığı davasının da reddedilğinden bahsile malla
rının bedeli olan 1100 liranın kendisine ödenme
sini istemektedir.

Vaki istilâma Dahiliye vekâletinden verilen 
cevapta: İstimlâk muamelesine müstedinin vaki 
itirazı, belediye encümenince varit görülmiye- 
rek yüzde yirmi fazlasile istimlâk bedeli ban
kaya yatırılmak suretile emlâke vaziyet edildiği 
ve müstedi tarafından bir dava ikame edilme
miş olduğu bildirilmiştir.

Bunun üzerine iş Encümence tezekkür edil
miş: ve takdir edilen bedele mülk sahibi itiraz 
edince lehine istimlâk yapılacak olan dairenin 
mahkemeye müracaatla istimlâk kararnamesi da
iresinde muamele yaptırması icap ederken bu 
dairede bir muamelenin yapılmadığı görülerek 
keyfiyet yine Dahiliye vekâletinden sorulmuş 
ve alman son bir cevapta: Kararname dairesin
de açılan dava üzerine 450 lira istimlâk bedeli-
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3469 j Hayriye Ulusakul. 
3639 i Yeldeğirmeni Recai- 

j zade sokak No. 2.
i Kadıköy - İstanbul. 

24471

Maaş tahsisi.

nin Hakem encümenince 800 liraya çıkarıldığı 
ve bu bedel üzerine Afyon Karahisar Asliye 
Hukuk mahkemesince 24 - Y - 1941 tarihinde 
karar sadır olduğu ve bu suretle kararname 
hükmünün yerine getirildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Bidayette kanuna uygun olmı- 
yarak yapılan muamelenin bilâhara kanun yo
luna irca edildiği ve müstedinin başkaca bir 
itirazı varsa hâdisenin mevdu bulunduğu adlî 
yollara baş vurması icabettiği anlaşıldığından 
Encümence yapılacak muamele kalmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3263 24 - XI - 1941

3011
3167

Recep Lûtfi Üstün. 
Talimhane Şehit Muh- 

| tarbey caddesi No., 42 
Güzelyurt apartımanı 
birinci kat.
Taksim - İstanbul.

Terfih zammı veril
mesi.

Verilen arzuhalde : Adliye vekâleti neşriyat 
müdürlüğünden emekli ağabeğisinin vefatı ha- 
sebile kendisine bakacak kimse kalmadığından 
mumaileyhten kalan yetim maaşının merhumun 
karısından ve kendisinden başka varisi olma
dığından ve kendisinin de gözlerinden alil ve 
muavenete muhtaç bulunduğundan bir kısmı
nın kendisine tahsisini istemektedir.

îş düşünüldü : Maaş tahsisi için alâkadar 
daireye müracaat etmesi ve dileğin ademi ka
bulünün kanuna muhalif görülmesi halinde İda
rî dava yoluna müracaat olunması icabedece- 
ğinden bu arzuhali üzerine Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3264 24 - X I - 1941

Müstedi arzuhalinde : Kırıkkale Tapa fabri
kası işletme âmiri iken.teabıdimağî ve teheyyüç 
neticesi fabrikada hastalanarak Cebeci hastane
sine sevkedildiğinden ve oraca dört aylık me
zuniyetle îstanbula gönderilip Gülhane hasta
nesince de dörder ay fasıla ile dört defa mezun 
kılınarak on altı ay sonra hastalığı faal hizmet 
ifasına mâni görülmesine mebni adiyen tekaüt 
edilmiş olduğundan ve bu hastalığı sıhhat işleri 
idaresince (Korunarid) denilen kalbin ince da
marları iltihabı (marazi uzvii müzmini kalp ) 
şeklinde telâkki edildiği halde 551 numaralı ka-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

nunun emraz cetvelindeki derecata tetabuk et
mediği beyanile kendisine terfih zammı verilmedi
ğinden ve Askerî temyiz mahkemesine vaki mü
racaatları reddedildiğinden bahsile 551, 1683, 
1122 numaralı kanunlar ve 195 numaralı tefsir 
kararı kendisine hak bahşetmediği takdirde em
raz cetvelinin 43 ncü bendinin teabı dimağî ve 
vazifevî teheyyüçten mütevellit ıspazmın (mara
zı uzvii müzmini kalb) e sebep olması halinde 
malûlün terfihi iktiza eyliyeceği yolunda tefsir 
veya tadili suretile şahsen müstefit kılınmasını 
istemektedir.

Vaki istilâma Millî Müdafaa vekâletinden ve
rilen cevapta : ■ : <

551 numaralı kanunun emraz cetvelinin 43 n- 
cü bendine göre ( Emrazı intaniye riseviye 
veya tardit neticesi ) husule gelen (ma
razı uzvii, müzmini kalp ) veya ( evi- 
yei kebire), malûliyet derecesi üzerinden ter
fihi mucip olup bu emekli subayın ise kanunun 
tarif ettiği sebeplerden her hanği birinin delâ- 
letile marazı uzvii müzmini kalbe duçar olma

mış ve teabidimağî, teheyyüç ve emsali sebebler de, 
mevzuatta yer bulamamış olduğu gibi 1683 nu
maralı tekaüt kanununun 27,28 nci maddelerüe 
195 sayılı tefsir kararım müstedi, iddiasını teyit 
zımnında zikretmekte ise de (vazife esnasında hâ- 
dis ve vazifeden mümbais) malûliyetinin 30 ncu 
madde mucibince, 551 sayüı kanunun emraz cet
velindeki derecelerden birine uygun olması lâ- 
zımgeleceği ve 1122 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
ancak firengiden mütevellit akü hastalıklarına 
raci olup emraz cetvelinde tasrih edilen diğer ma- 
lûliyetlerle alâkadar olmadığı ve bütün bu ka
nunî ve hukukî sebepler dolayısüe müstedinin 
terfihine imkân görülemediği büdirilmektedir.

İcabı düşünüldü :
Mahkemelere ait, ve mahkemelerce haüedilen 

mesaü hakkında Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığı gibi mevzuatın tadil veya tefsiri
ne dair esasata gayrimuvafık vatandaşlar dilek
leri hakkında da tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3265 24-XI-1941
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M
2692
2830

2901
3048

3042
3200

3043
3201

Arzuhal verenle
rin adı, aanı ve 
oturdukları yer
Pakize Pirinç.
Hoca Ahmet mahal
lesi Karabulut so
kak. 11 numarada. 
Diyarbakır.

Arzuhal hulâsası

Kardeşi Dursunun 
terhisi hakkında.

2405 Ahmed Ersöz ve eşi.
2626 > llyas Bey 

| ne bağlı 
r köyünde . 

Bilecik.

nahiyesi' 
Küncegiz

Şehit oğlundan maaş 
tahsis edilmesi hak
kında.

Eneümen karan ve ne sebebden ve »Midigi

Verilen arzuhalde : Kardeşi Dursunun as
kere alınmadan evvel beş sene üst üste tecil 
edildiğinden ve 1111 sayılı kanunun 37 nci 
maddesi gereğince çürüğe ihracı lâzım gelir
ken yapılmadığından ve arızalı sağlam raporile 
kıtasına sevkolunduğundan ve bu kere yapılan 
muayenesinde de sakatlığı tebeyyün ettiğinden 
ve bu gibi erlerin dokuz ay hizmeti müteakip 
terhisleri kanun iktizasından olduğu ve hizmet 
müddeti bir seneyi geçtiği halde terhis edilme
diğinden bahsile şikâyet edilmekte ve kardeşi
nin terhisi istenmektedir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabında :
Mirzaoğlu Dursun Pirinçin üst üste dört 

sene ertesi seneye tecil edilmiş ve fakat beşin
ci sene muayenesinde hakkında kati karar ve
rilerek arızalı sağlama ayrılmış olduğundan 
1111 sayılı kanunun 37 nci maddesinden istifa
de edemediği ve silâh altında iken yaptırılan 
muayenesinde de sakata ayrıldığı ve askerlik 
kanununun 34 ncü maddesinin beşinci fıkrası 
mucibi sakat muvazzafların 12 ay hizmet etmesi 
lâzımgeldiği ve fakat 3972 sayılı kanun ile mu
vazzaflık müddeti bir sene temdit edilmiş oldu
ğundan mumaileyhin de iki sene hizmete tâbi 
tutulması icabettiği ve bu er hakkında yapı
lan muamelede kanunsuzluk olmadığı bildiril
mektedir.

İşin icabı düşünüldü :
Dursun hakkında tatbik edilen muameleye 

kanaat edilmediği takdirde 3410 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan Askerî Temyiz mahkeme
sine müracaatte muhtar olduğundan Encümen
ce yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3266 24 - XI -1941

Verilen arzuhalde: Oğlu jandarma eri Eşre
fin 334 senesinde eşkıya ile müsademede şehit 
olduğundan ve bunun Bilecik Askerlik şubesi 
kayıtlan ve mahkeme ilâmı ile de sabit bulun
duğundan 1683 sayılı kanunun 45 nci maddesi 
hükmüne tevfikan kendisine şehit maaşı bağ
lanmasını istemiş ise de Millî Müdafaa vekâle
tinden verilen cevapta, oğlunun vefatı tarihinde
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kendisinin 39 yaşında olduğundan ve maaş tah
sisi için babanın malûl ve ananın dul olması 
icap eylediğinden bahsile dileği reddedilmiş ol
makla cevabı müeyyet olmayan kanunun 45 nci 
maddesi hükümleri dairesinde şehit oğlundan 
kendisine maaş tahsisini istemektedir.

İcabı düşünüldü: Millî Müdafaa vekâletince 
verilen cevaba kani olmadığı takdirde İdarî ka
za merciine müracaat suretile halli iktiza eden 
bu mesele hakkında Meclisi âlinin 311 ve 803 
sayılı kararı mucibi encümence muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2711 §eyket Korasan

2581 ^ vf a t '
Yoğurtçu çeşme cad-

: desi No. 115
i  İstanbul - Kadıköy.

Müvekkilinin tabiiye
ti hakkında.

Beis 
Balıkesir 
/ / .  Karan 

Gazianteb 
M. Şarlan

H '
M. M. 

Ordu 
H. Şarlan 

Niğde 
N. Erem

3267 24 - XI - 1941

Müstedi tarafından verilen arzuhalde : 
Müvekkili Etyen Kovaleskinin baba ve dedesile 
beraber Galiçyalı olduğundan ve Avusturya 
Macaristan Devletinin inhilâli üzerine Polonya 
tabiiyetine geçmiş bulunduğundan bahsile Türk 
tabiiyetinden addedilmesi yolundaki muamele
den şikâyet etmektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında : Müvekkili 
Etyen Kovaleskinin baba ve anasının 4 mart 

1314 de Beyoğlunda Tozkoparanda Ağa çeşme 
sokağında No. 18 evde kayıtlı bulunduğundan 
ve nüfusu mektumeden olmalarile müracaatları 
üzerine Türk tebaası olarak sicille geçtiklerin
den ve vaki müracaatlarına Polonya Hükümeti 
de menfi cevap verdiğinden ve binaenaleyh 
Türk vatandaşı addedilmemesini mucip ortada 
bir sebep olmadığından bahsedilmektedir.

İş düşünüldü : Nüfus sicilline göre Türk ta
biiyetinde olan müstedinin iddiasını bir dava 
şeklinde kanunî mercilere ikamede muhtar ol
duğundan Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kâtip 
Samsun 

N. Fırat 
Tokad 

M. D

3268

Bolu 
L. Gören

24 - XI - 1941

Çorum 
N. Kayaalp

Boya
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24 - XII - 1941 Çarşamba

îçtima : 3

2047
2148

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Fehmi Gülşer.
Saray mahallesinde 
Beşiroğlu.
Bingöl

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Valinin icraatı H. | Verilen arzuhalde:
Kanunî haklarına rağmen Devlet hizmetine 

i talip oldukları zaman idarî ve siyasî asıl ve 
| esası olmıyan mülâhaza ve bahanelerle hukuku 
I medeniyeden mahrum kimseler gibi muameleye 
! tâbi tutulduklarını, buna mukabil mahkeme 
I kararile memuriyetten mahrum edilmiş bazı 
ı kimseleri hiç bir vasıf ve şart aramaksızın 
I memurivete tavin ettiğini ve bunlardan katil 
j olan birinin tahsildarlığa, Tavyare cemiyetinin 
I paras'nı çalan Efemin hususî muhasebe memur- 
I luğuna ve bir dieerinin beledi ve mühasebecili- 

i^ne tavin edildiklerini ve bütün Hiikfimet isle- 
I rinin tahrirat mümevvizi Fevzullah Bulerunun 

arzularına göre yürümekte olduğunu beyanla 
' valinin değiştirilmesini istemektedir.
| Dahiliye vekâletinin cevabında: Dördüncü 
I umumî müfettişlikten alman cevaptan tahrirat 
ı mümeyyizi Feyzullah Bulgu ve maliye tahsil

darı Müslim Yazıcının şimdiye kadar hiç bir 
mahkûmiyetleri olmadığı ve belediye kâtibi 
Fikret Kıratın Kığı tahsil memuru iken muha
keme altma alınarak neticede beraat etmiş bu
lunduğu ve hususî muhasebe memuru Etem 
özaskm Tayyare şubesine ait 672 liranın ih
malden ziyama sebebiyet vermiş olmasından bu 
paranm tazminile bir ay hapsine ve bir ay me
muriyetinden mahrumiyetine karar verilmiş ve 
Umumî af kanunu ile cezasının kaldırılmış bu
lunduğu ve halen müstahdem memurların ta
yinlerinde kanunî bir mâni bulunmadığı ve şi
kâyetçinin cezaevi gardiyanı iken mahpus 
ekmeği hırsızlığından dolayı işten çıkarılarak
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mahkemeye verildiğinden ve odacılık için vaki 
müracaatının reddedilmesinden muğber olarak 
şikâyete kalkıştığının öğrenildiği bildirilmek
tedir.

îş  düşünüldü:
Dilek üzerine'Encümence bir muamele ifası-

i  na imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3269 3 - XII - 1941

3039 Kâzım Oto.
3197 Orta mahallede eski 

nüfus memuru. 
Gölpazarı.

Devlet şûrasmca hak 
kında sadır olan ka
rarın tetkiki.

Verilen arzuhalde:
Bir çok seneler nüfus memurluğu yaptıktan 

sonra Mâliyeye intisap ettiğinden ve on lira 
maaşlı sandık eminliğinde 11 ay istihdam ile 
on lira üzerinden tekaüt edildiğinden ve hal
buki 16 lira maaşlı nüfus memurluğunda sene
lerce çalıştığından ve binaenaleyh eski memu
riyetine muhassas maaş üzerinden tekaütlüğü
nün icra edilmesi iktiza ederken yapılmadığın
dan Devlet şûrasına ikame ettiği dava aleyhine 
neticelendiğinden bahsile tekaüt ve memurin 
kanunlarına muhalif olan bu kararın Umumî 
Heyette müzakeresile 16 lira maaş üzerinden 
tekaütlüğüne karar verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin veznedarlıkta aldığı on lira ma

aş üzerinden yapılan tekaüt muamelesinin Diva
nı muhasebatça muvafık görülerek tescil edil
mesi üzerine Divanın bu kararma mumaileyh 
tarafından yapılan itirazının reddedildiğini ve 
bunu müteakip Devlet şûrasına açtığı davanın 
da reddedildiği bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü:
Salâhiyetli mercilerde tetkik ve tasdik edil

mek suretile katiyet kesbeden muamelenin En
cümence tetkikine mesağı kanunî bulunmadı
ğından talebin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3270 3 - XII - 1941
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Cemal Ungan. 
Atatürk bulvarı 
Alemdar apartımanı 
No. 8.
Yenişehir - Ankara.

Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Vazifesinden haksız 
yere çıkarıldığından 
şikâyet.

2873
3017

2787
2926

2832
2973

Salâhattin İvgin. 
Umurbey mahallesi 
Çeşme sokak No. 2. 
Bursa.

Ahmed Kalender. 
Yenişehir Delilerte- 
pesi No. 53.
Ankara.

Münakalât vekâleti teftiş heyeti reisliğinden 
haksız ve sebepsiz yere çıkarıldığından ve açtığı 
İdarî davanın reddedildiğinden bahsile Tekaüt 
kanununun üçüncü maddesinin vekillere verdiği 
hakkın şümul ve mahiyet üzerinde teşriî salâhi
yeti haiz Meclisin hakem olmasını isteyen müste
dinin arzuhali okunarak icabı düşünüldü:

Hâdisenin salâhiyettar İdarî kazaca karara 
bağlanmış olmasına ve dileğin mahiyetine göre 
bir muameleye imkân görülememesine binaen 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar Tarihi

3271 3 - XII -1941

Haksız yere vazife
sinden çıkarıldığı H.

Kömür deposunun 
kapatıldığı H.

Müstedi arzuhalinde: Tahsilât kâtipliğinde 
müstahdem iken askere davet edilerek Heyeti 
sıhhiyece yapılan muayene neticesi bir sene 
şevkten geri bırakılmış ve keyfiyet şubeden def
terdarlığa yazılmış olmasına rağmen vazifesine 
son verilerek yerine bir başkası tayin kılınmış ve 
bilâhare rızası olmaksızın 40 lira ücretli bir iş 
verilmiş ise de on lira maaşlı memuriyetine mua
dil bulunmaması sebebile bunu kabul etmemiş 
olduğundan bahsile hukukunun siyanetini iste
mektedir.

İcabı düşünüldü:
Müstedi hakkında tatbik edilen muameleye 

razı ve kani olmadığı takdirde İdarî kaza merci
lerine müracaatta muhtar olduğundan Encü
mence tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

3272 3 - XII -1941

Ankarada Yeniş«hirde Meşrutiyet caddesin
de bir binanın bodrum; katında perakende kö
mürcülük ederken belediyece bundan menedile
rek deposunun kapatıldığından şikâyetle müte
addit müracaatlarına rağmen yeniden açılma
sına müsaade olunmadığını ve bu yüzden aile
sini geçindiremediğini, yapılan muamelenin 
haksiz ve adaletsiz olduğunu beyanla her türlü 
mahzurdan salim olan bu mahalde kömürcülük
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etmesine müsaade edilmesini istemektedir.
İcabı düşünüldü: İdarî bir dava mevzuu olan 

hâdise hakkında Encümence tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3273 3 - XII - 1941

2750

8883

Nahide Güngeç. 
Osmanağa mahallesi 
Halit ağa sokak No. 
45.
Kadıköy - İstanbul.

ölen babasından ia- 
deten yetim maaşı 
bağlanması.

Pek ufak yaşta iken ölen babasından kendi
sine bağlanan maaşın bilâhare teehhül etmesi 
sebebile kesildiğini fakat dokuz sene evvel zev
cinden ayrıldığı için sefalet içinde bulunduğunu 
ve 1940 tarihinde Jandarma genel komutanlı
ğına maaş tahsisi hususunda müracaat etmişse 
de babasının hini vefatında müteehhil olduğu 
ileri sürülerek talebenin kabul edilmediğini be
yanla mağduriyetine nihayet verilmesi için ev
rakının bir defa da Yüksek Meclis tarafından 
tetkikini ve malûl de olduğundan hakkının tes
limini isteyen müstedinin istidası okundu: 

Hakkında tatbik edilen muameleye kanaat 
edilmediği takdirde idarî kaza yoluna başvur
ması zarurî olup Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

3274 3 - XII -1941

2747
"2885

Ahmet Şalvarcı. 
Bağevliya mahallesi 
Alioğlu.
Konya.

Otomobilini işletmesi 
için ruhsat yerilmesi.

Elindeki kamyonetinin ciheti askeriyece mü- 
bayaası üzerine ailesini geçindirmek için bir oto
mobil almış ise de vaki müracaatına karşı Vekil
ler Heyeti kararı olduğundan bahsile numara ve
rilmediğinden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
okundu.

Tatbik edilen muamelenin kanuna muhalefeti 
kanaatinde ise müstedinin alâkadar kazaî merci
lere müracaati icap edeceğinden Encümence ta
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3275 3 - X II -1941
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1395
1457

2756
2894

1422
1489

Havva Uzel. 
Camiiatik mahallesi 
Memed kızı. 
Nevşehir.

Belediye reisi H.

Mahmut Yurdaer.
8 nci top alayı ka
rargâhında çavuş as
kerî posta No. 868. 
Rami - İstanbul.

Mütebaki askerlik 
cezasının af fi.

Ali Yılmaz. 
Atpazarında Kaba- 
küllükte Çelil hanın
da sakalar yanında 
Kızılcahamamlı. 
Ankara.

Malûliyet maaşı bağ
lanması.

Kendisine tecavüz eden belediye reisinin gay- 
rimevkuf olarak muhakemesinin icrasından şikâ
yet etmekte ve mütecavizin adamlarile maruz 
kaldığı tazyik ve tehditten hayatının korunulma- 
sını istemekte olan müstedinin arzuhali okundu 
ve iş düşünüldü :

Mütecaviz hakkında adlî takibat yapıldığı gi
bi tazyik ve tehdit edenler hakkında da adlî ma
kamlara müracaat edilebileceğinden Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3276 3 - X II - 1941

1935 yılmda Kırıkkale Askerî sanat lisesin
den mezun olup iki yıllık staj devrinde de
vamsızlık yüzünden yedi buçuk ay hapse mah
kûm edildiğini ve bu mahkûmiyet altı aydan faz
la olduğundan hususî kanununa tevfikan altı bu
çuk sene askerlik yapmağa mecbur tutulduğu
nu beyanla mütebaki askerlik cezasının affini 
isteyen müstedinin arzuhali üzerine Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar Tarihi

3277 3 - XII -1941

Millî mücadelede Anadoluya silâh kaçırması 
üzerine îngilizlerin tazyik ve işkencesine maruz 
kalarak malûl olduğundan bahsile malûliyet ma
aşının bağlanmasını ve Askerî temyiz mahkesi- 
ne açtığı davanın müddet müruru yüzünden red
dedildiğini beyan ve iddia eden müstedinin arzu
hali okundu:

M. müdafaa vekâletince malûliyet maaşına 
istihkakı kabul edilmediği surette müstedinin 
İdarî kaza yoluna müracaat etmesi zarurî oldu
ğuna ve Askerî temyiz mahkemesince de davası 
reddedilmiş bulunduğuna göre Encümence bir 
muamele ifasına imkân görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar Tarihi

3278 3 - XII -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Memed Erdoğan ve 
ar.
Keleverek köyünde 
oturan
Of felâketzedelerin
den.
Bayburt.

Borçlanma, suretile 
verilen yerlerin mec- 
canen verilmesi H.

Arzuhal hulâsası

3207 | Akif Aytekin.
33711 Ulus mahallesinde 

Serhel tuzlası ikinci 
memuru.
Siirt.

Haksız olarak tasfiye 
edildiği H.

Of kazasında vukua gelen heyelân felâke
tinden mutazarrır olan yurtdaşlardan olup Hü
kümetçe Bayburdun Geleverek köyüne nakil ve 
iskân edildiklerini ve ancak borçlanma kanunu 
mucibi verilen bu emlâkin taksitlerini pek 
fakir olmaları sebebile ödeyemediklerinden 
meccanen namlarına tescilini isteyen müstedi
lerin arzuhallerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâletinden verilen cevapta:

Müstedilerin 1932 senesinde yerleştirildik
leri, verilen gayrimenkul malların adi iskân 
haddi dahilinde bulunan kısmın 2510 sayılı ka
nunun 39 ncu maddesinin tadiline dair olan 
4062 sayılı kanunun birinci maddesinin 2 nci 
fıkrasına tevfikan meccanen verilmesi hususu
nun vilâyete yazılmış olduğu bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü: 9 - VI - 1941 tarihli ve 
4062 numaralı kanun mucibince istekleri yeri
ne getirilmiş olmakla başkaca muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3279 3 - XII - 1941

Müstedi arzuhalinde .: 13 yıl mülga Düyunu 
umumiye ve tuz inhisar idarelerinde memurluk 
yaptığından inhisarların birleşmesi üzerine 1335 
sayılı kanuna dayanılarak ve keyfî olarak kadro 
harici bırakıldığından, tekrar tavzifi için vaki 
miiracatları isaf edilmiyerek binnetice tasfiyeye 
tâbi tutulduğundan ve Devlet şûrasına vaki mü
racaatının müruru müddetten reddolunduğuıı- 
dan ve Meclise vaki müracaatına da kazaî 
mercilere müracatı lâzımgeleceği hakkında 
karar verilmediğinden bahsile haksız ve 
sebepsiz olarak memuriyetinden çıkarıl - 
dığını, ne ikramiye, ne de açık maaşı verilmedi
ğini ve kendisinin inhisar idaresile hiç bir alâka
sı olmayıp umumî muvazeneye bağlı Tuz inhisar 
idaresinin memuru olduğunu beyanla açık maaş
larının verilmesini istemektedir.

İcabı düşünüldü :
İdarî muamelât yüzünden Hükümetle ferd- 

ler arasında tahaddüs eden ihtilâfların idarî kaza 
mercilerinde halli iktiza edip Meclisi Âlice mütte- 
haz karar gereğince mahkemeye ait ve mahke-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

3040
3198

Abdülkadir Yıldırım. 
Güneşli mahallesi es
ki posta telgraf mü- 
vezzii.
Ankara.

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

meden sadır olarak hükme tâbi mesele hakkında 
encümence karar ittihazına imkân olmadığından 
ve müstedi hakkında evvelce encümence ittihaz 
olunan karar Nizamnamei dahilinin elli yedinci 
maddesine göre katiyet kesbetmiş olduğundan di
leğin, reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tekaüd olmasını te- 
minen hizmet müd
detinin ikmali H.

3355
3523

Şevki Tuncer. 
Emlâk ve eytam ban
kası memurlarından. 
Ankara.

Harp sebebile lise 
(îdadî) tahsilini ik
mal edemiyen me
murların terfi dere
celeri H.

3280 3 - X II - 1941

Verilen arzuhalde: Memleketin muhtelif 
yerlerinde iyi bir şekilde uzun seneler posta 
telgraf müvezziliği ettiğini ve 25 seneyi doldurma
dan tekaüde sevkolunduğunu beyanla tam ma
aşla tekaüd edilmesi için noksan kalan günle
nin ikmaline kadar eski memuriyetine muadil 
bir memuriyet verilmesini istemektedir. 

Münakalât vekâletinin cevabında:
1297 doğumlu olan müstedinin 2772 sayılı 

kanunun 19 ncu maddesinde yazılı 55 yaş had
dine girmesi ve mezkûr kanunun 20 nci madde
si mucibince iki sene daha çalıştırıldıktan sonra 
vaki talebi üzerine tekaüdlüğünün icra kılındı
ğı ve bilfiil hizmet müddetinin 25 sene olarak 
tensip edilerek 17 lira tekaüt maaşı bağlanmış 
olduğu ve keyfiyetin Divanı muhasebatça da 
tescil edilmiş bulunduğu ve tekrar memuriyete 
alınmasına imkân görülmediği bildirilmekte
dir. ı ) 

îcabı düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen muameleye kani ol

madığı takdirde müstedinin salâhiyettar kazaî 
mercilere müracaatta muhtar bulunmasına bi
naen Encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih*

3281 3 - XII - 1941

Verilen arzuhalde :
Diyarbakır muallim mektebinin üçüncü sını

fında okurken Umumî harpte yedek subay oldu
ğunu ve terhisinde aile durumu sebebile tahsilini 
ikmal edemediğini ve bu sebeple çalıştığı müesse- 
sede kendisinin orta mektep mezunu addedildi
ğini halbuki orta tahsile tekabül eden idadî üçün-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3051
3209

Hakkı Tümman. 
Koyulhisar eski müs- 
tantıkı.
Avukat Nuri İris 
elile.
Tokad.

2330 sayılı Af ka
nununun tadili veya 
tefsiri hakkında.

cü sınıftan muallim mektebine geçtiğini ve bu 
mektebin dört sınıflı olmasına göre üçüncü sınıf
tan harp sebebile çıktığını beyanla yüksek tahsi
lini harp sebebile ikmal edemeyenlerin tahsil de
recelerinin yüksek olmasını derpiş eden yüksek 
görüşün kendileri hakkında da tatbikile üç sene
de bir terfilerinin teminini ve Barem kanununun 
bu suretle tadilini istemektedir, 

icabı düşünüldü :
Mevcut kanunî hükümlerin tadilini istihdaf 

eden talip hakkında encümence karar ittihazına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3282 3 - XII - 1941

Verilen arzuhalde: Rüşvet ve vazifeyi suiisti
mal suçile işten el çektirilerek neticei muhake
mede rüşvetten beraatine, vazifeyi suiistimalden 
2330 sayılı Af kanunu hükmünce takibat icrası
na mahal olduğuna karar verilmiş ve Adliye ve
kâletince işten el çektirildiği zamana ait maaş
ları tesviye kılınmamış ve açıkta geçen müddeti 
tekaütlük müddetine ilâve edilmemiş olduğun
dan bahsile bu hâdiseye müteallik kanun madde
sinin yanlış tefsir edildiğini ve kendisinin hak
sızlığa uğramış olduğunu, af istemediğini, Af- 
kanunu sebebile takibat durduğundan müdafaa
dan menedilmiş olduğunu ve kanunda açık ma
aşlarının verilemiyeceğine dair bir hüküm olma
dığını ve 3656 sayılı kanunun on birinci maddesi 
af suretile haklarında amme davası yürütülmi- 
yenlere açık maaşının verileceğini kayit ile hak 
ve adaleti temin etmiş bulunduğunu ve bunun 
kendi iddiasını teyit eden mahiyette bulunduğu
nu kayit ve ilâve ile 2330 sayılı kanunun makab
line şamil olarak tefsir kararı verilmesini veya 
mümkün değilse adalet kapısının açılarak hak- 
kındaki tahkikatın devam ve icrasını istemekte
dir.

icabı düşünüldü:
Dilek dairesinde bir tefsir kararı ittihazına 

ve Af kanununa rağmen müstedi hakkındaki ad
lî tahkikat ve takibatın devam ve icrasına dair
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3167
3330

Zeki Üstünkaya. 
Harp akademisinde 
muallim muavini. 
Ankara.

Terfide geri kaldı
ğından şikâyet.

1364
~1425

Şahin Karataş. 
Akcami mahallesin
de Tapon sokak No. 
45 Ayşe damadı ve 
vekili.
Eskişehir.

Mutasarrıf oldukları 
ev hakkında.

encümenimizce bir karar verilmesine imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

3283 3- XII -1941

ikinci İnönü harbinde düşmana esir düş
mekle terfide emsalinden bir sene geri kaldı
ğından ve esaretten kaçarak orduya iltihak 
etmesine rağmen hakkının verilmediğinden ve 
bu hususta Askerî temyiz mahkemesinde açtığı 
davasının da reddedildiğinden ve dosyasının 
tetkikile hakkında adil bir karar verilmesinden 
bahsile müracaatta bulunan müstedinin arzu
hali tetkik edildi.

Askerlerin zam işlerine ait ihtilâfatm tetkik 
mercii , olan Askerî temyiz mahkemesinden ve
rilmiş olan karara rağmen Encümence bir mu
amele ifasına Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı 
mani olduğundan dileğinin reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3284 3 - X n  - 1941

Mutasarrıf oldukları evi söküp yerine ev 
yaptıranlar hakkında vaki şikâyeti üzerine 
Cümhuriyet müddeiumumilicince amme davası
nın anılmasına lüzum görülmemiş v6 müddei 
alevhlerin itirazları kabul edilmiş ve hukuk 
mahkemesindeki davaları da sona ermemiş ve 
maruz kaldıkları haksızlığı izale için Yüksek 
Reislice müracaat zorunda kalmış oldukların
dan bahseden müstedilerin istidası okundu, 

t- .

Cezaî ve hukukî takibat için ArllıV̂ Trp rm'i- 
racaat edildikten ve müracaat sahibinin kanunî 
yollara bas vurmak salâhıveti mevcut, olduktan 
sonra mahkemelere ait işleri tetkike salâhiy^t- 
tar olnryan Arzuhal encümeninin bu dilek üze
rinde bir muamele yapmasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3285 3 - XII • 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları ver

'— Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4799 Sami Akçevre.
5131 Kılıçali Aşariye ca

mii karşısında mes
cit sokak No. 1. i 
Beşiktaş - İstanbul.

Mensup olduğu kad
rosunun lâğvinden 
sonra açıkta kaldı
ğından bir vazifeye 
tayini.

Yerilen arzuhalde:
Lise muadili idadî tahsili gördüğünden ve 

18 senedenberi Devlet hizmetinde memur oldu
ğundan ve son vazifesi olan İstanbul kadastro 
teşkilâtı ikinci heyet kâtibi iken kadrosunun 
lâğvi üzerine açıkta kaldığından ve memuriyeti 
sabıkasına muadil bir hizmete tayinini bir çok 
defalar istediği halde bir cevap alamadığından 
bahsile haksızlığın devamına müsaade edilme
mesini ve bir memuriyete tayinini istemektedir.

Adliye vekâletinden alman cevapta: Mayıs 
1340 tarihinde polis memurluğundan naklen ta
pu umum müdürlüğü muamele kalemi kâtipli
ğine tayin edilen müstedinin bir müddet bu va
zifede çalıştıktan sonra 60 lira ücretle İstanbul 
kadastro kâtipliğine nakledildiği ve mayıs
1928 senesinde kadro harici kaldığı ve müraca
atına binaen münhal memuriyet olmadığının 
kendisine tebliğ edilmiş bulunduğunun dosya
sının tetkikinden anlaşıldığı ve 2997 sayılı ta
pu ve kadastro teşkilât kanunu ile bu idarede 
memur olabilecekler hakkmda bazı hususî hü
kümler vazedilmiş olmasından ve müstedinin 
hal tercümesi bulunmadığından bu evsafı haiz 
olup olmadığının tesbit edilemediği ve aradan 
on üç sene gibi uzun bir zaman geçmiş ve mev-' 
zuat değişmiş olmakla beraber bu müddet için
de ne gibi işlerle meşgul olduğu ve manii istih
dam bir halinin bulunup bulunmadığının biline
mediği işar olunmuştur.

îcabı düşünüldü:
Hakkında tatbik edilen bu muameleye kani 

olmadığı takdirde kazaî mercilere müracaatta 
muhtar olmakla idarî bir dava mevzuu olan hâ
dise hakkında Encümence karar ittihazına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3286 3 - XII - 1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

'
Arzuhal hulâsası j Enciiınen kararı ve ne sebebden verildiği

2680
Iz&vT

Hafız Memed Ala- 
sulu.
Divanyolu Sıhhiye 
müzesi karşısında 
No. 41.
Adliye kıraathanesi 
müdürü Şerafettin 
yanında.
Sultanahmet - İstan
bul.

Davasının Devlet şû
rası umumî heyetin
de tetkik ettirilmesi.

Vakıflar müdürlüğü aleyhine beş seneden- 
beri açtığı davalar Devlet şûrasınca ikinci defa 
bakılmadığından iadei muhakeme talebinin de 
bir defa için kabul ile reddedildiğinden ve hal
buki birden fazla iadei muhakeme talebinde 
bulunmadığından bahsile Devlet şûrası umumî 
heyetinde davasının tetkikile ihkakı hak etti
rilmesini isteyen müstedinin arzuhaline ekli iki 
Devlet şûrası kararından birisinde: bahsedilen 
kararın 3546 sayılı yeni Devlet şûrası kanunu
nun neşrinden evvel ittihaz edilmiş olduğu ve 
0 tarihteki kanunda tashihi karar talebine me- 
sağ olmadığından müstedinin arzuhalinin red
dedildiği yazılı bulunmakta ve müstedinin bu
na karşı vaki itirazı üzerine Devlet şûrasınca 
ittihaz olunan ikinci kararda esasa mütedair 
kararlarla bu kararların tashih veya iadei mu
hakeme yolu ile tekrar tetkiki talebi üzerine 
verilen kararlar katî alup bunların derecei sa
niyede dava dairelerince tetkikine 3546 sayılı 
Devlet şûrası kanunu müsait olmadığı ve mez
kûr kanunun 50 nci maddesi de tashihi karar 
taleblerinin bir defadan ziyade dermeyan edi- 
lemiyeceğini mutazammm olduğundan son arzu
halin de reddine karar verilmişi olduğu görül
mektedir.

îş  düşünüldü:
Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma tevfi

kan Devlet şûrasınca kazaen karara iktiran 
eden hâdiseler üzerinde Encümence tetkikat 
icrasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3287 3 - X II - 1941

3412
■3581

3552
■3729*
1963
2061

Fatma Giritli. 
Şüheda Şalan mahal
lesi No. 96.
Şam.

Şehit oğlundan ma
aş tahsisi.

İstiklâl harbi esnasında şehit olan oğlu mü- 
lâzim Nacinin muhallefatınm tamamen kendi
sine verilmesi iktiza ederken başka varislere ve
rildiğinden şikâyet eden müstedinin arzuhali 
okundu:

Bir murisin metrukâtmın kanunen muayyen 
veresesine teslimi iktiza edeceğine ve vârisler 
arasmda ihtilâf mevcut ise mahkemeye müraca
at zaruretinde bulunmalarına binaen Encümen,-
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337

358

•

Meryem.
Cebrail kansı. 

Karakoçan Gülümoğ- 
lu köyünden.
Palu.

işkence edildiği hak
kında.

2403 Rasim Ekin. i Mağdur edildiği hak-
2524 ! Hasankef eski nashi- ] kında, 

ye müdürü.
Siirt.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
yerildi.

Karar No. Karar tarihi

3288 3 - XII - 1941

Verilen arzuhalde:
Müstedi: Ev açmak suçundan dolayı Kara- 

koçamn Lâhan nahiyesi karakolunda efradı 
ailesine günlerce işkence yapıldığından şikâyet
le tecrübeli memur izamile tahkikat yaptırıl
masını ve mezalime nihayet verdirilmesini iste
mektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
Meryemin şikâyeti üzerine Karakoçan kaza

sı kaymakam vekili ile nahiye müdürü ve kaza 
jandarma karakol komutanı ile nahiye karakol 
jandarma komutanı haklarında yapılan tahki
kat sonunda iddianın sabit olmamasına binaen 
haklarında meni muhakeme kararı verildiği ve 
bu kararın Devlet şûrasınca da tasdik olunduğu 
bildirilmektedir.

icabı düşünüldü:
Şikâyetin; kanunî mercilerinde yapılan tah

kikatla sabit olmamasına binaen tayini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3289 3 - XII - 1941

Hiç bir kusur ve kabahati olmadığı halde 
keyfî olarak açığa çıkarıldığını ve dört seneden- 
beri hakkını istihsal edemediğini beyanla memu
riyetine iadesini isteyen müstedinin arzuhali 
okundu ve icabı düşünüldü :

Hakkında tatbik edilen muameleye razi olma
dığı takdirde kazaî mercilere müracaatta muhtar 
bulunmuş olmasına binaen Encümence tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3290 3 - XII - 1941
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776 Ayşe Demek.
809~ Cümhuriyet mahal

lesinde. Şark muha
cirlerinden. Abdül- 
hamit karısı.
Kozan.

2728
2866

Umumî harpteki za
rarlarının tazmini 
hakkında.

Harun Piroğlu.
Zeytinci.
Gemlik.

Ceviz kütüklerinin 
Macaristana ihracı
na müsaade edilmesi 
hakkında.

Umumî harpte Rusların istilâsından madde
ten gördüğü zararlara ait elindeki mazbatalara 
rağmen haklarının ödenmemiş olmasından şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline karşı Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletinden verilen cevapta :

Şark mültecisi olan müstediye altı nüfus üze
rinden 1927 de bir ev tahsis küınmış ve 622 sa
yılı kanun 2033 sayılı kanunla lâğvedildiğinden 
ve zarar ve ziyan mazbatalarına müstenit tazmi
nat dileğinin isafına imkân kalmamış olduğu bü- 
dirilmektedir.

İş düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3291 3 - X II - 1941

Müstedi arzuhalinde:
1939 da Almanyaya sattığı 111 parça ceviz 

kütüğünün ihraç edilemediğini ve bundan baş
ka daha 123 parça kütüğünün de mevcut oldu
ğunu ve bunlardan Millî Müdafaa vekâletince 
mubayaa edilenlerden geri kalanların odunluk 

addedildiğini beyanla Macaristana ihracına mü
saade edilmesini istemektedir.

Ziraat vekâletinin cevabında:
Müstedi namına vekâlette bir muamelenin 

mevcut olmadığından ve komisyoncu olduğu 
zannedilen mumaileyhin, namına hareket ettiği 
mal sahibinin malûm olması veya bahsedilen 
kütüklerin müstedi namına devredildiğine dair 
bir malûmat elde edildikten sonra vekâletçe bir 
mütalea serdine imkân olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Kütüklere mülkiyetini ve muamelenin ken

disine raci olduğunu vekâlete karşı ispat etmek 
mevkiinde olan müstedinin vaki olacak müra
caatı üzerine vekâletçe kanuna muhalif bir mu
amele, tatbik edildiği surette alâkadar kazaî 
mercilere müracaat edilebileceğinden Encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3292 3 -X I I -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ahemd Dicle.
Maden bakır şirketi 
maden üstü servisin
de.
240/4567 numaralı. 
Ergani - Maden.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Eytam sandığında 
bulunan parasının 
iadesi.

Mustafa Barutçuoğ- 
lu.

Devlet şûrasına vaki 
müracaatının iadei

Karantina İnönü cad-! muhakeme talebi ma-
de No. 746.
Girit, Hanya mübadil
lerinden.
İzmir.

hiyetinde anlaşıldı
ğından şikâyet.

Verilen arzuhalde:
Ergani Eytam sandığında emanet olarak 

bulunan 168,78 lirasının bu sandıkların lâğvi 
sebebile Emlâk ve eytam bankasından istediği
ni ve aldığı cevapta Adliye vekâleti düyun tas
fiye komisyonuna müracaatı lüzumu bildiril
mekle mezkûr komisyona müracaat ettiğini ve 
buradan da aldığı cevapta:

Bu gibi paraların Mâliyeye devredildiğini 
öğrenmesi üzerine Maliye vekâletine başvurdu
ğunu ve Mâliyece kendisine tebliğ edilen bir 
karar da bahsedilen paranın kaydine tesadüf 
edilemediğinin bildirildiğini beyanla tazallümü- 
hal edilmekte ve emanet defterinin 12 sıra nu
marasında kayyitli olan alacağının kendisine 
iadesinin teminini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında:
Müstedinin 175,89 lirasının kendisine öden

mesi hususunun Ergani madeni kazası malmü- 
düıiüğüne ve kendisine 13 - XI - 1941 tarih ve 
14406 - 52191/1 sayı ile yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

icabı düşünüldü:
Dileğin yerine getirilmiş olduğu anlaşılmış 

olmakla muamele tayinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3293 3 - XII - 1941

Müstedi arzuhalinde :
Hanya mübadillerinden olup memleketinde 

bıraktığı ev, dükkânlarına mukabil İzmir ve Ka
rantinada namına teffiz edilen yerlerin bilâhare 
iskân dairesine aleyhinde vaki olan ihbarat ne
ticesinde istirdat edildiğini, mezkûr yerler, iki 
şahsa teffiz edilmişse de bunların da aralarında 
malı paylaşamamak noktasından geçimsizlik hâ
sıl olduğundan teffiz komisyonu bu iki mübadil 
hakkında vermiş olduğu teffiz kararını bozarak 
mağazaların Millî Emlâk idaresine devrine ka
rarla satışına teşebbüs edildiğini ve Devlet şû
rasına açtığı dava neticesinde satışın durdurul
masına karar verildiğini fakat sonradan iddiasını 
tevsik edecek vesika gösteremediği için davasının 
reddedildiğini, bilâhare istenilen vesikaları elde
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

i

edip tekrar müracaat etmişse de bu defa da bu 
vesikaları ilk müracaatında göstermemeğe müc
bir bir sebep bulunmadığı kaydile iadei muhake
me talebinin reddedildiğini tashihi karar talebin
de bulunmuş ise de bu talebinin de iadei muha
keme talebi mahiyetinde anlaşılarak tekrar red-
dedildiğini, en son yine tashihi karar müracaa
tında bulunmuşsa da bu defada müruru zaman 
bakımından bu müracaatının kabul edilemiyece- 
ğinin bildirildiğini beyanla hakkının tezahür et
tirilmesini istemektedir.

îş  düşünüldü : Dileğin mahiyetine göre Yük
sek Meclisin 803 sayılı kararma binaen Encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3294 3 - X II -1941

1340 da Girit muhaciri olarak ana yurda 
gelmesine rağmen iskâna tâbi tuttulmadığındaıı 
ve 1931 de Gebze kaymakamı tarafından bir 
eve yerleştirilmiş ise de bir harikzedeye tahsis 
kılınan bu evden 1936 da çıkarıldığından şikâ
yet eden müstedinin arzuhaline Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletinden verilen cevapta:

885 sayılı kanunun 12 nci maddesile muay
yen olan müddette iskâm için müracaatta bu
lunmayan müstediye ev tahsisine dair resmî bir 
kayde tesadüf edilemediğinden ve bahsedilen 
harikzedeye haksız olarak tahsis ve temlik olu
nan evin istirdadı cihetine gidildiğinden ve 
müstedi hakkında bir muamele ifasına imkâıi 
olmadığından bahsedilmektedir, 

îş  düşünüldü:
Cevabı kanaatbahş görmediği surette müste

dinin kazaî mercilere müracaat etmesi icabede- 
ceğinden Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3295 3 - XII - 1941

4309
4542

Sait Çakmak: 
Girit mübadü 
muhacirlerinden. 
Alioğlu.
Danca : Gebze.

Tahsis edüen evden 
çıkarıldığından şikâ
yet.



—  16 —

s  i? 2 fc;<i__
2431
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Vehbi Bayar. 
Keresteci.
Anamur.

Arzuhal hulâsası

Haksız kazanç ver
gisi talep edildiği 
hakkında.

1575 | Bayram Şefik ve ar. 
1048 i Balcana köyünden. 

Şebinkarahisar.

iaşe bedeli diye is
tenen paraların alın
maması hakkında

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Verilen arzuhalde :
Ailesine ait hizar mamulatım ailesine vekâ

leten Gümrükten geçirilirken Gümrük beyanna
mesine (Vekil) kelimesini kullanmaksızın yal
nız (Vehbi) şeklinde imza koymuş olmasın
dan dört senelik 1400 lira kazanç vergisi tarh 
edildiğinden mallarına haciz konulduğunu ve 
bu paranın yarısı öd'enmedikçe itirazlarının 
tetkik edilmediğinden şikâyetle bu parayı öde
meğe muktedir bulunmadığından mağdur edil
memesini ve vikayesini istemektedir.

Maliye vekâletinin cevabında : 1936, 1937,
1938 senelerinde imal ettiği portakal limon san
dıklarını Anamurdan Mersine göndermek sure
tile faaliyette bulunduğunun tesbit edildiğini 
ve bu faaliyetinden Mâliyeyi haberdar etmedi
ğini ve bu sebeple üç senelik kazanç ve buh
ranın misil zamlarile birlikte namına 1442 lira 
vergi tahakkuk ettirildiğini ve itiraz etmesi 
üzerine 3692 sayılı kanunun 18 nci maddesine 
tevfikan bu verginin yarısını ödememiş olması 
sebebile itirazının tetkikine imkân olmadığına 
karar verilmiş bulunduğunu ve bu kararın 
temyiz edilmesi üzerine Temyiz komisyonunca 
da itirazının tetkikine kanunî mesağ olmadığı
na karar verilmiştir. Yapılan muamelede ka
nunsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

icabı düşünüldü :
Verginin esas tarhında veya nisbetinde hak

sızlık veya hata vukununda mükellef için mü
racaat edilecek yollar kanunen muayyen oldu
ğundan Encümenimizce yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3296 3 - XII - 1941

Verilen arzuhalde; müstediler :
1340 senesinde Şebinkarahisarma iskânlarım 

müteakip bedelleri borçlanma kanunu ile öden
mek üzere Hükümetçe öküz, tohum, ziraat alet
leri, iaşe ve hatta sermaye verilmek suretile 
müstahsil bir hale getirildikleri, bilâhare bu 
yardımlardan mütevellit borçların 2510 sayılı 
kanunun 39 ncu maddesi ile af edildiğini ve 
aradan on beş sene kadar bir zaman geçtikten
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Arzuhal hulâsası. Encümen karan ve ne sebebden verildiği

sonra şimdi her birinden 50 - 60 lira gibi mühim
bir paranın iaşe Djrcu namı ile ciheti Mâliyece 
istenmekte ve tahsili emval kanununun tatbik 
edileceği tebliğ edilmekte bulunduğunu beyanile 
esasen zelzele sebebile maddî ve manevî zararla
ra uğradıklarından esas vergilerini bile af eden 
Cümhuriyet Hükümetinin bu iaşe paralarını böy
le müşkül bir zamanlarında istememesini ve bu
nun da diğer yardımlar misillû affini istemek
tedirler.

Maliye vekâletinin cevabında:
Ahiren mevkii meriyete girmiş bulunan 4062 

sayılı kanunla 2510 sayılı kanunun 39 ncu mad
desi tadil edilerek iaşe bedellerinin de parasız 
olduğunu tasrih etmiş olmasından dolayı bu 
kabîl iaşe bedellerinin tahsilinden sarfı nazar 
edilmesi ve müstedilerin borçlarının tahakkuk 
kayitlerinden terkini hususunun Giresun Def- 
tarlığma yazıldığını bildirmektedir.

İcabı düşünüldü:
4062 sayılı kanunla talepleri temin edilmiş 

olmakla başkaca bir muamele tayinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3297 3 - X II -1941

4970 Enveri Türksoy. 
5320 İnhisarlar başmüdü- 

riyeti M. muamelât 
Ş. âmiri.

I İzmir.

On beş seneden faz
la maaşla geçen hiz
met müddetinden 
sonra İnhisar idare
lerinde ücretli geçen 
hizmet müddetlerinin 
de tekaütlükte naza
ra almması hakkın
da.

Verilen arzuhalde : 3028 ve 2159 sayılı ka
nunlara nazaran 1683 sayılı tekaüt kanunu mu
cibince tekaüde tâbi olanların son memuriyet 
maaşı üzerinden ve hizmetleri mecmuuna göre 
tekaüt maaşı alacakları yazılı ise de on beş sene 
ve daha ziyade bir müddet Devlet hizmetinde 
maaşlı memuriyette bulunup da bilâhare her
hangi bir suretle İnhisar idaresine geçmiş olan 
memurların bu idarede geçen hizmetlerinin es
ki memuriyetleri müddetine ilâve olunarak ha
sılı üzerinden tekaütlüğe tâbi tutulduklarını 
ve binaenaleyh 30 seneyi doldurmuş olsalar da
hi ikramiye alamadıklarını beyanla yine Devlet 
hizmeti olan İnhisar idaresinde geçen hizmet 
müddetlerinin de tekaütlükte hesaba dahil 
edilerek ona göre tekaüt edilmelerini temin 
zımnında 1683 sayılı kanunun bu mevzua müte
allik maddesinin tadilini ve 2159 ve 3028 sayılı
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Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2688
İ2825

AJi Tabak.
İhracat tüccarların
dan.
İzmir.

2765
2903’

İbrahim Erzen. 
Şerafettin Bey cad
desi Yıldırım Kemal 
sokağı No. 3. 
Alsancak - İzmir.

Üniversite talebe 
yurduna alınması ve 
Maarif cemiyetinde 
yapılan yolsuzlukla
ra nihayet verilmesi 
hakkında.

kanunların bu noktalardan tadil ve tefsirini is
temektedirler.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin cevabında: 
İnhisarlar tekaüt sandığına müteallik hü

kümlerin tadiline mütedair olan dilekle sandı
ğa yeni malî mükellefiyetlerin . tahmili isten
mekte ve yapılan tetkikatta müsait netice alın
dığı takdirde hazırlanacak lâyihanın Büyük 
Millet Meclisine arzedileceği bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü: Mevcut hükümlerin tadil 
ve tefsiri talebini mutazammın olan arzuhali 
üzerine tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3298 3 - XII - 1941

T. C. Merkez banka
sına ve Takas limitet 
şirketine yatırdığı 
paraların iade edil
mesi. hakkında.

Belçikadan demir ithali için Merkez bankası
na ve Takas limitet şirketine yatırdığı paralara 
mukabil mal getiremediğinden ve mevduatını da 
istirdada muvaffak olamadığından şikâyet eden 
müstedinin arzuhaline Ticaret vekâletinden veri
len cevapta:

Belçika ile mevcut takas vaziyetimize bir tes
viye tarzı derpiş eden 23 - V - 1941 tarih ve 34 
sayılı kararın Merkez bankasile Takas limitet 
şirketine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
Bahsedilen karar ile dilek isaf edilememiş ise 

müstedinin salâhiyetli kaza mercilerine müraca
at etmesi zarurî olup Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3299 3 - XII -1941

Gerek Partinin ve gerek Maarif cemiyetinin 
yardımile tahsilde bulunurken hastalanarak sınıf
ta kaldığını ve Maarif cemiyetinde yapılan yol
suzluklara nihayet verilmesini isteyen müstedinin 
istidası üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3300 3 - XII - 1941
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1362 l Abdurrahman Göz. | Mahkûm olduğu pa- | Kalpazanlık suçundan dolayı hakkında sadır
1423 | Kuyumcu. | ra cezasının kendi- | olan naktî cezaya ait hükmün mukassateıı tedi-

Cezaevinde.
Urfa.

sinden taksitle alın
ması hakkında.

yesıni isteyen müstedinin arzuhali okundu. 
Yüksek Meclisin 311 sayılı karan mucibince 
mahkemeden sadır olan hükümler üzerine En
cümence bir muamele ifasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3301 3 - XII - 1941
-

2721
2859

Mustafa Dövez. 
İstasyon caddesi 
No. 9 yazıhanede 
Eski tahrirat kâtibi. 
Nazilli.

Vekâletname ibrazı
na mecbur tutulma- 
maması hakkında.

■ Müstedi arzuhalinde: Arzuhalcilikle meşgul 
olup devairde takip ettiği işler için vekâletna
me ibrazına mecbur tutulmamasını istemekte
dir.

İş düşünüldü: Kanunî bir mecburiyetin or
tadan kaldırılması yine kanunla mümkün olup 
Encümence bu gibi dilekler üzerine bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3302 3 - XII - 1941

1635
1713

1384
İ446

Aleko Miçelis kar
deşler.
Hızırçavuş mahallesi 
Vodina caddesi No. 
121 Bakkal Koço ve 
ar.
Balat - İstanbul.

Tütün satmak üsu- 
lünün düzeltilmesi 
hakkında.

Tütün satmak hususunda Hükümetçe konan 
usulün yanlışlığından bahsile düzeltilmesini is
teyen müstedilerin arzuhali üzerine Encümen
ce bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar A o. Karar tarihi 

3303 3 - XII - 1941

2696
"2834

Agâh Egemenli. 
Tevfikiye mahalle
sinde Tevfikiye so
kak No. 8.
Manisa.

Tapu ve ipotek harç
larının ödenme müd
deti hakkında.

Emvali metrukeden satın alınan gayrimen- 
kullere ait bedellerin temdit edilen taksitlerile 
tapu ve ipotek harçlarının bir senede ödenmesi 
müşkilât tevlit ettiğinden tecil tarihinden iti
baren ilk senede tapu ve ipotek harçlerınm 
ikinci seneden itibaren taksit bedellerinin öden
mesinin usul ittihazını isteyen müstedinin arzu
hali üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kân olmadığına kuraı- verildi.

Karar No. Karar tarihi

3304 3 - XII - 1941



2678
'2815

2283
2395

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

2689 Niyazi Ceylân.
2827 Hoca Ahmet mahal

lesinde Siirdli. 
Diyarbakır.

Vazifesinden çıka
rıldığından şikâyet.

Hilmi Işıkdoğdu. 
îsmetpaşa mahallesi 
Ulucak sokak No. 43 
Ankara.

Ahmet Onbaşı îzci. 
Akbaba köyünde. 
Beykoz - İstanbul.

Vazifesine tekrar a- 
lınması hakkmda.

Oğlunun Beykoz 
kundura fabrikası
na olmmast hakkın
da.

Verilen arzuhalde: Bazı âmirler tarafından 
kaza müftülüğüne ve hastane imamlığına inha 
edilmiş ve tayin kılınıncaya kadar muhtelif hesap 
memurluklarında istihdam kılınmış ise de binni- 
haye alay komutanlığınca aciz istinat olunarak 
vazifesinden çıkarılmış olmasından şikâyet edil
mektedir.

Millî müdafaa vekâletinin cevabında: Hesap 
memuru yerinde ücretle müstahdem iken işe ya
ramadığına dair Alay komutanlığının yazısı üze- 
irne ilişiğinin kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş  düşünüldü: Hakkında tatbik edilen muame
lenin doğruluğuna kani bulunmadığına göre İda
rî kaza yoluna müracaat etmesi icabeden müste
dinin arzuhali üzerine Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3305 3 - X II -1941

Askerî hesap memurluğu ile 19 senelik hizme
ti mesbuk olduğundan ve zıyaa uğrattığı 99 lira
dan dolayı mahkûm edilerek meslekten çıkanlmış 
olduğundan ve bilâhare mahkûmiyetine sebep 
olan paranın bir kaza neticesi zıyaa uğradığı an
laşılmış ise de vazifeye alınmadığından bahsile 
sefaletine nihayet verilmesini isteyen müstedinin 
arzuhali okundu:

Dilek üzerine Encümence bir muamele ifası
na imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3306 3 - X II -1941

Para cezasile mahkûm edilen oğlu hakkın
da Köy muhtarlığının hüsnühal mazbatası ver
mesine rağmen Beykoz kundura fabrikası tara
fından hizmete alınmamak kararı verildiğinden 
şikâyet eden müstedinin arzuhali okundu : 

Amme kanunlarına dayanan bir hisse Dev
let dairelerince riayet edilmediği surette vatan- 
daşlann alâkalı kazaî mercilere müracaat et
meleri icabedeceğinden Encümence bir muame
le ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3307 3 - XII -1941
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Arzuhal hulâsası

1942
2040

Peride Arda. 
Çamlıca Bulgurluda 
şöför İsmail karışı 
Üsküdar - İstanbul.

Babasının terkettiği 
tekaüt aidatının ken
disine verilmesi hak
kında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Müstedinin arzuhalinde : Babası Mustafa 
Kemalin askerlik nisbeti kesilmiş ve 1683 sa
yılı kanunun 7 nci maddesi mucibince vermiş 
olduğu tekaüt aidatının bir mislini almağa hak
kı yarken bunu almadan vefat etmiş oldu
ğundan varis olmak itibarile bu hakkın ken
disine verilmesini istemektedir.

M. M. Vekâletinin cevabında : Mustafa 
Kemal tekaüt olduktan sonra askerlikten nisbe
ti kesilmiş ve o zaman müstedi evli olduğun
dan kendisine bir şey verilememiş olduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü : Kanunen kendini haklı gör
düğü surette alâkadar kazaî mercilere müra
caat edebileceğinden müstedinin dileği üzerine 
Encümence bir muamel ifasına imkân olmadığı
na karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

3308 3 - XII - 1941

1363
1424

Ali Gül. 
Kuruca ova 
den. 
ödemiş.

köyün-
Vekâletlere yaptığı 
müracaatlara cevap 
alamadığından şikâ
yet.

1369 Süreyya Dalbay ve 
1431 arkadaşları.

Maarif müdürlüğü 
memurlarından. 
Bursa.

îdarei hususiyede 
geçen hizmetleri hak
kında.

Hayatının tehlikede olduğundan ve vekâlet
lere yaptığı müracaatlara cevap alamadığın
dan bahsile icabeden makamlara emir verilme
sini isteyen müstedinin arzuhali okundu :

Bir hâdiseden ve mütecaviz şahıstan ve bir 
zaman ve mekândan bahsetmiyen müstedinin di
leği üzerine bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına ve sarih şikâyetle alâkadar mercilere mü
racaat etmesi icabedeceğinden tayini muamele
ye mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3309 3 - XII - 1941

idarei hususiyede geçen beş senelik hizmet
lerinin Devlet hizmetlerinden addedilmesine ka
rar verilmesini istemektedirler.

İş düşünüldü: Dilek üzerine Encümence bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3310 3 - XII - 1941



1361
1422

1385
1447

1367
1428

Mahmut Aktaş.
Ali Mustafa mahal
lesi No. 2 Ulucami 
civarında aşçı Ali 
bitişiğinde.
Kütahya.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Zehra Toğlu. 
Belediye ebesi. 
İmrahor çeşme so 
kak No. 1.
Üsküdar - İstanbul

Naci Kara. 
Sebihoğlu.
Yusuf paşa mahallesi 
Urfa.

2561 | Tekin Tutak. 
2690* 64. Tüm. 194. A.

III. Tb. 12. Bl. Tk. 
K. Teğ.

Arzuhal hulâsası

İstiklâl madalyasile 
taltifi hakkında.

Tekaüt kanununun 
bir maddesinin tef
siri hakkında.

2693
2831~

Hüseyin Güllüoğlu 
ve arkadaşları. 
Akköprü caddesi 
No. 6 keresteci. 
Ankara.

İadei muhakemeye 
ait kanun hükümle
rinin tefsiri hakkın
da.

Mesken bedeli veya 
teçhizat bedelinin ve
rilmesi hakkında.

Muamele vergisi ka
nununda yapılacak 
tadilât hakkında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Millî mücadeledeki hizmetlerine binaen İstik
lâl madalyasile taltifini isteyen müstedinin di
leği üzerine Encümence bir muamele ifasına im
kan olmaüiğma kaıar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3311 3 - XII - 1941

Kocasından kalan eramil maaşile idare ede
mediğinden ebelik sanatını tahsil etmiş ve ebe 
olarak tavzif edilmiş ise de kocasından kalan 
maaş i anı kesilmemesi için Tekaüt kanununun 
maddesinin tefsirini isteyen müstedinin ar
zuhali üzerine Encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3312 3 - XII - 1941

Bir alacak davasının mahkemece reddedil
mesinden şikâyet eden müstedi, iadei muhake
meye dair kanun hükümlerinin tefsirini iste
mektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3313 3 - XII - 1941

Ankara merkez muallimlerinden olup mes
ken bedelini almadığından ve askerî teçhizatı
nın temini için ya mesken bedelinin veya ihtiyat 
subay kanununa tevfikan teçhizat bedelinin ve
rilmesinden bahsile müracaat eden müstedinin 
arzuhali üzerine Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3314 3 - XII - 1941

3843 sayılı muamele vergisi kanununun ta
dili hakkında Encümende lâyiha üzerinde tetki- 
kat yapılırken iki noktaya mütedair mütalea- 
Iarınm nazara alınmasını isteyen müstedinin 
arzuhali üzerine encümence bir muamele ifasına
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3050
3208

1377
1439

1386
1448'

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kâmil önay.
P. T. T. Müdürlü
ğünden emekli 
Adilcevaz.

Erciş Adliyesine ver
diği binanın icar be
deli hakkında.

Mazhar Seyhun ve 
arkadaşları.
İstanbul Üçüncü ce: 
za riyasetinden emek
li.
İstanbul.

Mütekaitlere yapıla
cak zamlar hakkında.

Hüseyin Avni Bay
sal.
Eski gümrük muha
faza memuru.
Filyos.

Arzuhal encümenin
ce hakkında verilen 
karara itiraz.

imkân olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3315 3 - XII - 1941

Mutasarrıf olduğu binayi kira ile Erciş adli
yesine vermiş ve fakat mukavelenameyi usulen 
imza etmesi icabeden kaza kaymakamının kasdî 
bir hareketile mutazarrır edilmiş olduğundan şi
kâyet eden müstedinin arzuhaline Dahiliye vekâ
letinden verilen cevapta:

Bahsedilen binaya ait kira bedeli, Adliye ve
kâletince kabul olunup tediye emri de gönderil
miş ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
muamele ifası ve ihale kararının kaymakamlıkça 
tasdiki suretile kira bedelleri ödenmiş ve ortada 
mucibi tahkik bir şey kalmamış olduğu bildiril
mektedir.

Iş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

3316 3 - XII -1941

Eski mütekaitlerden olup son kanunla yapıl
ması iktiza eden zamların bir an evvel yapılması 
lüzumunan bâhis olan dilek üzerine alâkadar 
makamca icabeden muamele yapılacağından En- 
cümenimizce bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi.

: Karar No. Karar tarihi

3317 3 - XII -1941

Arzuhal encümenince hakkında 26 - VI - 
3939 tarihinde sadır olan 313 sayılı kararın 
haksız olduğundan bahsile müracaatta bulunan 
müstedinin arzuhalinde: memuriyetten çıkarıl
masındaki haksızlığı izah ile inzibat komisyonu
nun kararının kim tarafından bozulacağını be
yan ve mazharı adalet olmasını istemektedir.

Iş düşünüldü: Dilek hakkında encümence 
bir karar verilmiş olduğundan tekrar ayni di
leğin tetkikile karar itasına imkân olmadığın-
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1368
1430

1375
1437

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2746 1 Nusrat F. Alaydın. 
2884 I Karadağ caddesinde. 

Kars.

Ispiro Zahariadis. 
Haliç feneri Firke- 
teci sokak No. 4. 
İstanbul.

dan son arzuhalin hıfzına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3318 3 - XII - 1941

Aliye Bulayer. 
Elektrik sokak yeni- 
çeşme No. 23. 
Şehremini - İstanbul.

Müterakim maaşları
nın verilmesi hak
kında.

Memuriyetinin 
diki hakkında.

tas-

Mehmet Köseler. 
Reşadiye mahallesin
de Radovişte muha
cirlerinden.
Çorlu.

Tekaüt maaşı bağ
lanması veya yeni
den tavzifi hakkın
da.

Müteveffa babasından bağlanan maaşın Yük
sek Meclise müracaat tarihinden itibaren 40 ku
ruşa.iblâğ edilmiş ise de bununla da idare ede- 
miyeeeğinden 1314 den itibaren müterakim ma
aşlarının verilmesini isteyen müstedinin arzu
hali üzerine Encümence bir muamele ifasma 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3319 3 - XII - 1941

Namzet olarak doğum evinde kâtipliğe alın
mış ise de esas memuriyetinin tasdikini isteyen 
müstedinin arzuhali üzerine Encümence bir mu
amele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3320 3 - XII - 1941

Bedelini vererek sa
tın aldığı çiftlikteki 
hisseleri hakkında.

Bedelini verip satm aldığı bir çiftlikteki his
seleri mal sahibinin teslimden imtina etmesi ve 
on senedenberi takririni vermemesi sebebile bu 
hissenin isitmlâk suretile alınıp kendisine teslimi
ni isteyen müstedinin arzuhali okundu:

Bir taahhüdün ademi ifasından müteve’lit 
hakların istihsali için mahkemelere müracaat edi
lebileceğine ve istimlâk muamelâtı amme mena
fime müteallik hususattan bulunmasına binaen 
dilek üzerine Encümence bir muamele ifasma im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3321 3 - XII -1941

Mülkiye mezunu olup müfettişlikte hizmeti 
mesbuk olduğundan ya tekaüt maaşının bağlan
ması veva yeniden tavzifi hakkındaki talebinin 
isaf edilmediğinden ve açtığı idarî davanın 
Devlet şûrasmca reddedildiğinden bahsile şikâ
yet eden müstedinin arzuhali okundu:

Yüksek Meclisin 803 sayılı karan mucibince 
Devlet şûrasmca karara iktiran eden bir dilek
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Arzuhal verenle
rin adı. sam ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası | Eneiimen kararı ve ne sebebden verildiği

hakkında Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi.

3322 3 - XII -1941

1373
1435

Muzaffer Eke. 
îsmet paşa caddesi 
çarşı mahallesi No.7 
Merhum topçu feri
ki Mehmet Vahdet 
paşa kızı.
Elâzığ».

Tekaüt maaşının Al
tın para esası üzeri
ne verilmesi, hakkın
da.

Altm para üzerinden tahsis edilen tekaüt ma
aşının tutan üzerinden bu günkü maaşının veril
mesini isteyen müstodinin arzuhali üzerine bir 
muamele ifasına imkân olmadığ ım karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

3323 3 - X I I -1941

1371
1433

Remzi Turhal. 
Belediye tahakkuk 
memuru.
Adana.

Belediye memurları
nın hak ve vazifele
ri, teşkilâtları ve te
kaütlükleri hakkın
da kanun çıkarılma
sı hakkında.

Reis ve Encümen azalarının keyfî hareketle
rine bırakılması uygun olmıyan belediye me
murlarının hak ve vazifeleri, teşkilâtları ve te
kaütlükleri hakkında kanun çıkarılmasını iste
yen müstedinin arzuhali üzerine Encümence 
bir muamele ifasma imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3324 3 - X n  - 1941

2627
2760

Müeyyet Bilge Türk. 
Emekli deniz subayı. 
Akka - Filistin.

Emekli aylıklarının 
verilerek yurda dön
mesine izin verilmesi 
hakkında.

Emekli deniz subaylarından olup kendi arzu- 
sile yurt haricine çıktığından ve dönmek ar
zusunda olduğundan avdetinde emekli avlığı- 
nın verilmesi ve toplanmış on yıllık aylıklan-
mn da ödenmesi ve îzmirde altı kişilik bir aile
ye yetecek toprak teffiz kılınmasını ve îzmire 
kadar Devlet nakil vasıtalarından meccanen 
istifade ettirilmesini ve uğradığı haksızlıkların 
telâfisini isteyen müstediye Türk konsolosunca 
verilen cevapta : Ahval dolayısile yurda dön
mesine imkân olmadığı ve esasen avdetinin: Em
niyet umum müdürlüğünce hâiz., görülemediği 
bildirilmektedir;

îş düşünüldü : Türk tabiiyetini; muhafaza; 
eden bir vatandaşın yurda dönmesi için gereken 
kanunî muameleleri, alâkadar Hükümet merci 
ve makamları yapacağından..ve kanuna, muhalif 
bir muameleden şikâyet etmiyen müstedi hak
kında Encümende bir muamele ifasına, imkân
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1383
1445

3037
3195

2883
3028

Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası [ Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer |

Müzeyyen öztürk.
Su yolu sonan No. 11 
ölü mühendis Ferit 
eşi.
Çengelköy - İstanbul.

Zekiye Kocaeli, Ül- 
viye Kocaeli ve Mu
zaffer Kocaeli. 
Büyük Çamlıca Top- 
hanelioğlu No. 77. 
İstanbul.

Mümin Tozar ve eşi 
Tenzile öter. 
Çarşıbaşında kömür
cü.
Kavala mübadille
rinden.
İzmit.

ö lü  kocasından ma
aş bağlanması hak
kında.

İskân işlerinin inta
cı hakkmda.

olmadığından tayini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3325 3 - X II - 1941

Samsun Nafia başmühendisi iken haksız ye
re tasfiyeye tâbi tutulan ve bilâhare cinnet 
arızasile vefat eden kocası mühendis Feridden 
sonra ailesinin perişan kalmış olduğundan bah
sile ya aylık bağlanmasını veya millî emlâkten 
gelirli bir akar verilmesini istiyen müstedinin 
arzuhali okundu.

Dilek hakkında Encümence bir muamele 
ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3326 3 - XII -1941

Ölü kardeşlerinden 
yetim maaşı bağlan
ması ve hidematı va
taniye tertibinden 
maaş verilmesi hak
kında.

Müstediler arzuhallerinde: Hidematı milliyede 
fevkalâde fedakârlıkları olan ve yakında ölen 
kardeşleri emekli albay Yavuz Fehmi Kocaeli- 
nin ölümile hayatta kimsesiz ve hamisiz kal
dıklarından ve kardeşlerinin olduğu kadar ba
ba ve dedelerinin de asker olmaları sebebile 
yurda büyük hizmetler yaptıklarından ve ken
dileri ise yardıma muhtaç bulunduklarından 
bahsile başka varisi olmıyan kardeşlerinin ma
aşının fevkalâdeden kendilerine tahsisini bu 
mümkün olmazsa hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanmasını istemektedirler.

İcabı düşünüldü:
Encümence mevcut ahkâmın tadili mahiye

tinde bir karar ittihazına imkân olmadığından 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3327 3 - XII - 1941

İzmite yerleştirilen Kavala mübadillerinden 
olduklarından ve iskânları için 1926 da müra
caatları mesbuk ise de namlarına açılan dosya
nın ziyaa uğratılması sebebile haklarının veril
mediğinden şikâyet eden müstedilerin arzuha
line Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
verilen cevapta:
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

Ellerindeki tasarruf vesikalarını vererek bir 
dosya açtırdıklarını müeyyit resmî bir kayit vesi
kaları olmıyan müstedilerin hakkında kanunen 
bir muamele ifasına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü:
Müracaatlarını müeyyit resmî bir kayit ve

ya vesika ile iddialarım kazuî mercilere ikame 
edebilecek olan müstedilerin bu dilekleri üze

rine encümence bir muamele ifasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2665 Hüseyin Avni Yar- 
2802 i dımcı.

Selimpaşa sokak No. 
j 15.
i Aksaray - İstanbul.

Tekaütlüğünün Ter
fih kanununa göre 
yapılması hakkında.

3328 3 - XII - 1941

Umumî harpte malûl olarak tekaüde sevkedü- 
miş ve Millî mücadelede tekrar vazifeye alınmış 
ise de muayenesi neticesinde yine tekaütlüğü ic
ra kılınmış ve ancak malûliyetini müsbet vesika
ları varken terfih kanununa göre değil hizmet 
müddetine göre tekaütlüğü hesap edilmiş ve mü
racaatta bulunduğu Arzuhal encümeninden bi
rinci defa verilen kararda: 15 mayıs 1335 tarihin
den sonra malûl olanlara bahsedilen terfih hakkı
nın verilemiyeceği sebebile dileği reddedilmiş ve 
halbuki malûliyetinin 1335 de değil 1333 de vaki 
olduğunu dermeyan ile tekrar müracaatta bulun
duğunu ikinci defa verilen kararda; 3410 sayılı 
kanuna tevfikan Askerî temyiz mahkemesinde da
va ikamesi lüzumile dileği reddolunmuş ve bu ka
rar dairesinde hareket edilmiş ise de mahkemece 
de davası reddedilmiş olduğundan Arzuhal encü
meninin ikinci karan mevcut iken birinci kararı
nın hâdise üzerinde ne derece müessir olduğu
nun tayini ile tashihi karar hakkının mahfuz 
tutulmasını isteyen müstedi Hüseyin Avni Yar
dımcının arzuhali okundu:

Mahkemelerde tetkik ve karara raptı iktiza 
eden hâdiselere Encümence vazıyet edilip karara 
bağlanmasına ve dilekte beyan edilen hususların 
da karar altına alınmasına iftıkân olmadığından 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3329 3 - X II -1941



- â ö -

Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

4798 Ahmet ve kardeşleri 
5130 İşmaitoglu Aziz ye

timleri.
Pınarbaşı - Kayseri.

Babalarmm.

3062 Galip Demir.
3220' Saray ardı mahal- 

ı lesi gümüş eşik so- 
| kak. No. 19.
! Kütahya.

Açıkta kaldığı müd
detin tekaütlük hesa
bında nazara alınma
sı hakkında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Arzuhal sahibi:
Babaları Ismailoğlu jAziz 1933 senesinden 

evvel Pınarbaşı ceza evine 138 liralık ekmek 
vermiş olduğunu ve en son evrakı ik
mal edilerek 17 - V - 1933 tarih ve 204 sayı ile 
Pınarbaşı malmüdürlüğünden Maliye vekâle
tine gönderildiği halde hâlâ bu parayı alama
dıklarım ve babaları da bu kerre öldüğü için 
en büyüğü 14, en küçüğü üç yaşında altı yeti
min fena vaziyette bulunduklarım bildirerek 
paranın ödenmesini istemektedirler.

Adliye vekâletinin cevabmda: .
Tahakkuk eden 138 liraya ait alacak evrakı

nın 17 - V - 1933 tarihinde Maliye vekâleti tas- 
fiyei düyun komisyonuna gönderildiği ve mev- 
zuubahs alacağın 1513 numaralı tasfiyei düyun 
kanunu ahkâmına tâbi bulunduğu anlaşılmak
tadır.

Keyfiyetin Maliye vekâleti nezdinde takip 
ve tetkiki icabedeceği bildirilmekte olmasına bi- 

nanen keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş: alı
nan cevapta: 138 lira 33 kuruşun müteveiıanm 
veresesine Pınarbaşı malmüdürlüğü vasıtasıle
30 - IV - 1941 tarihinde verilmiş olduğunu bil
dirmesi üzerine yapılacak muamele kalmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3330 3 - XII - 1941

Müstedi arzuhalinde:
Garezle 338 senesinde azledildiğinden ve 

müteaddit müracaatlarına rağmen hakkının ve
rilmediğinden ve bilâhare 65 yaşını doldurduğu 
iddiasile tekaüde sevkedildiğinden bahsile, ken
disinin 325 tarihli tekaüt kanunu hükümlerine 
göre tekaüdiyesi yapıldığı için 65 yaş haddinin 
kendisine tatbik edilemıycceğiııden ve tekaüdi- 
yesinde nazara almmıyan müddetlerin de he
sap edilerek tahsisin tebdilini istemektedir.

İcabı düşünüldü:
Müstedinin evvelce verdiği arzuhal üzerine 

düegi hakkında Encümence karar verilmiş ve 
Haftalık cetvele bağlanmak üzere karar, kati
yet kesbetmiş olduğundan yeniden karar itası
na mahal olmadığından bu arzuhalinin hıfzına
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2447
3569

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1393
İL455

Eşref Kurbet.
Şark cephesi 9 ncu 
fırka 28 nci alay 2 
nci tabur BI. 6 ihti
yat mülâzimi. 
Nişahut köyünden. 
İspir.
Nişahut köyünden.

Sıddık Çiftçi Sümer. 
Bursa Millî mensu
cat şirketi sabık mü
dürü.
Mudanya.

Arazisine bitişik Hâ
zineye ait tarlanın 
taksitle kendisine 
verilmesi hakkında.

Kaıar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3331 3 - XII - 1941

Arazisine muttasıl Hâzineye ait tarlasının 
taksitle kendisine verilmesini isteyen müstedi
nin arzuhali okundu.
Hâzineye ait bir gayrimenkulu iktisap için ka
nun mevzularma göre muamele yapılmak üzere 
alâkadar dairelere müracaat edilebileceğinden 
Encümence bir muamele ve karar itasına im
kân olmadığına karar verîldi.

Karar No. Karar tarihi

3332 3 - XII - 1941

Manastırdaki metru- 
kâtına mukabil ken
disine mal verilmesi 
hakkında.

Memlekete iyi hizmetlerde bulunduğundan 
ve Yugoslavyada bir çok mal terkettiğinden 
dolayı kendisine arazi verilmesi hakkında evvel
ce Arzuhal encümenince ittihaz ve Dahiliye ve
kâletine tebliğ olunan karar hükmünün yerine 
getirilmesi lüzumundan bahsile müracaatta bu
lunan müstedinin arzuhali üzerine yapılan tet- 
kikattajm  bapta Encümence ittihaz olunmuş 
bir karar mevcut olmayıp 1928 senesinde veril
miş olan arzuhalin Dahiliye vekâletine göhde- 
rilerek malûmat ve mütaleasımn sorulduğu ve 
mezkûr vekâletçe de iskân işlerinin bilâhare 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine devri 
münasebetile işbu vekâlete gönderilip fakat mü- 
devver defterler sırasında kaydi bulunamama- 
sından dolayı tetkik edilemediği ve müstedi, 
arzuhalinde Manastırda bıraktığı mallara mu
kabil arazi istemekte ise de Manastır mübadele 
sahası olmaması dolayısile iddia eylediği met- 
rukâtma mukabil kendisine mal verilmesine im
kân olmadığı Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimaî mu
avenet vekâletlerile cereyan eden muhabereden 
anlaşılmaktadır.

îş düşünüldü : Dilek hakkında Encümence 
bir muamele ifasına imkân olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3333 3 - XH - 1941



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

2496 Emin Edis.
2618 140 nci halepli so- 

| kak No. 27.
Sabık vilâyet mat
baası müdürü. 
Karantine - İzmir.

Arzuhal verenle- Encümen karan ve ne sebebden verildiği

müruru zamana uğ
ramış bina vergileri 
hakkında.

Verilen arzuhalde:
İzmir hususî muhasebe idaresinin müruru za

mana uğramış bina vergisi için mahalle mahalle 
ve top yekûn herkesin meskenine haciz koyarak 
icraata geçtiğini ve mükelleflere tebligat ifa edil
memiş olmasına rağmen mahcuz malların satıla
rak vergilerin istifa edilmek istenildiğini, mükel
leflerden sabıka borçlarını vermek isteyenlerin 
müruru zamana uğrayan borçlarını vermedikçe 
diğer vergilerinin kabul olunmadığını beyanla 
bu gibi kanunsuz hareketlerin önlenmesini ve mü
ruru zamana uğrayan vergilerin cebren tahsilin
den vaz geçilmek suretile kanunun hâkim kılın
masını istemektedir.

Dahiliye vekâletinin cevabında:
2871 sayılı kanun ile hususî idarelere devredi

len bina ve arazi vergilerine ait defterlerle kuyu
datın vakaya ait olanının 1937 yılı içinde dev
redilmiş olması yüzünden pek dar kalan müddet 
içinde müruru zamanın katı için bir taraftan 
Tahsili emval kânununun 9 ncu maddesi hüküm
lerine göre tahsili mümkün olan kısımlar hakkın
da takibat yapmak ve diğer taraftan da müruru 
zamana uğramak için ittihaz olunan kararlara 
istinaden emlâke haciz vazını temin maksadile 
tapu sicil muhafızlığına müracaat olunduğu bu 
suretle 2656 sayılı kanunla tayin edilen müruru 
zaman haddinin hitamına pek yakın bir zamanda 
gayrimenkullerine haciz konulan mükelleflerden 
bazıları tarafından Devlet şûrasına açılan dava 
neticesinde kanunun intikal devresine ait olması 
hasebile haczin muvafık bulunduğundan davala
rın reddine karar verildiği, yapılan muamele ve 
takibatın muvafıkı kanun olduğunun bu suretle 
anlaşılmış bulunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Vergi takibinde bir haksızlığa 
maruz kaldığı iddiasında olanların kanunen mu
ayyen yollara ve kazaî mercilere müracaat edebi
leceklerinden dilek üzerine Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3334 3 - XII -1941
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

1372
1434

C. Tubay ve ar.
Diğer köyler namına 
Çukur yurt köyü 
Parti başkam.
Saray.

Vakıf ormanlar hak
kında.

•

Hakları olmadığı halde mütevellileri tara
fından istismar edilen Saray kazasındaki vakıf 
ormanların Hâzineye intikali ile köylülerin de 
istifadesinin teminini isteyen müstedilerin ar
zuhali, üzerine encümence bir muamele ifasına 
imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3335 3 - XII - 1941

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat

Balıkesir Bolu Bursa
Feyzi Sözener Lûtfi Gören M. F. Gerçeker

Çorum Gazianteb Niğde Rize Sivas Tokad
Nuri fiayaalp M. Şahin Naim Erem B. Dinç Gl. A. ö. Erdemgil M. Develi




