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tdris Bülbül. 
Kazıkoğlu köyünden. 
Düzce.

Arzuhal hulâsası i Encümen karan vc ne sebeplen verildiği

IMâlûliyet maaşı tah
sisi İl.

Birinci cihan harbinde gözünden mâlûliyeti 
mahkeme ilâmiyle sabit olmasına rağmen Millî 
Müdafaa Vekâletince terfihi cihetine gidilmedi
ğinden bahsile şikâyette bulunan müstedi îdris 
Bülbül katileşmiş olan ilâm hükmünün infazını 
ve hakkının korunmasını istmektedir.

Şikâyetname üzerine sorulan Millî Müdafaa 
Vekâletinden gelon cevapta müştekinin lehinde 
her nekadar katileşmiş bir ilâm mevcutsa da Hay
darpaşa hastanesinde yaptırılan muayenede göz
deki ânzanın \Tiralanmadan değil müştekinin ifa
desine göre esarette iken yakalandığı trahum has
talığından mütevellit olduğu ve 551 sayılı kanuna 
uygun görülmekte olan mevcut ânzanın vazife 
esnasında tralnımdan mütevellit olduğu ayrı bir 
ilâmla tesbit edildiği surette derece üzerinden ter
fihine imkân olacağı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Müstedinin birinci Cihan har
binde Mesina cephesinde gözünden yaralandığı 
ve subay ve komutanlariyle beraber esir olduğu 
ve ifadesine göre de esarette iken de trahum has
talığına tutulduğu ve binnetice mevcut ânzaya 
göre 551 sayılı kanun hükümleri dairesinde mâ
lûliyeti mütehakkik olmakla terfihe muhtaç bu
lunduğu anlaşılmakta ve ancak bu mâlûliyetin 
yaralanmadan değil trahumdan mütevellit oldu
ğu vekâletin cevabi tezkeresinde bildirilmekte ise 
de müstedinin Hazine aleyhine mâlûliyetini tev
sik için açtığı dâva esnasında; binnetice mâlû- 
liyet maaşı ile iltizam edilecek olan Hâzinenin 
namına mâlûliyetin j’̂ aralanmadan değil trahuın- 
dan mütevellit olduğunu Hazine vekilinin müda
faa etmesi ve bunun neticesinde hâsıl olacak va
ziyete göre muamele yapılması icap ederken bu 
noktalar üzerinde tavakkuf edilmemiş ve sâdır
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ola»'ve mâMliyetîii' vüctıdünün natık bulunan 
ilâmın temyizden geçmek ve tashihi karara tâbi 
tutuhnak suretiyim kiatiyet k^beylediği anlaşıldı
ğından Eöas Teşkilât Kanununun 53 ncü mad
de»!'mncibince ilâm hükmünün infazını tehiı*c 
mesağ olamıyacagından müstedinin mevcut hal 
ve vaziyeti ilc'^göz ânzasının 551 sayılı kanuna 
temas etmiş bulunduğuna göre derecesinin tâyi
ni ile terfih cihetine gidilaaıeBİ-.lüaunınıuını Millî 
Müdafaa Vekâletine tebliğine, karar verildi.

Kaçar. Noc Karar târihi

1523 4 .  X I I .  1944
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3819 '.Ha^m Kalpakçı^ı^ 
■3̂ 5̂  Q!uurrlar r maİMİlsâri* 

i uden.233 No. h.««de.
5221 i Giresun,
5330

ArzuJaal hulaMtöi

İlâma' sağınen ^ e a -  
ğ̂ı̂ ncn. Maiiye V êk ê- 
tince ^enmemesin- 
deıv-şikâyet.

3866
m 3

Meliha Aktan.
Fehmi Aktan, kansı 
Nizamîye mahalle»!. 
Giresun.

Mahkeme Uanuna^ve 
Arzuhal Encümeni 

■ kararma" rağmen Ma
liye ' Vekâletince ala- 
cıîgTmn (fdfrnmediğı h.

Encümen-kaı*an ve ne sebepten verildiği

Müstedi : Mübadeleye tâbi eşhastan Aslan- 
ogiu Yorgi ve Lâzari zimmetlerindeki alacağının 
tahsili için bunların mallarına vâzıülyed bulu
nan Maliye Hâzinesi aleyhine açtığı dâva so
nunda istihsal ile kati ilâma rağmen mahkû- 
münbih alacağının ödenmemesinden şikâyet et
mektedir.

Bu şikâyete karşı Maliye Vekâletinden ve
rilen cevapta ise : Her ne kadar bahsedildiği şe
kilde elde katileşmiş bir ilâm mevcut ise de mü
badeleye tâbi eşhas zimmetinde»ki alacakların 
tahsili 791 sayılı kanun hükümlerine tâbi olup 
bu kanunun 1 ve 2 nei maddelerindeki şartlan 
muhtevi bulunmadığından dileğin is’afi müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Encümence Adliye ve Maliye Vekâletleri va- 
sıtasiyle yapılan tahkikatta : Müstedinin bahsey- 
lediği ilâmı şimdiye kadar icraya tevdi ile icra 
takibatına tevessül eylemediği anlaşılmıştır.

tş düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan 
ilâmatın ahkâmını infaza doğrudan doğruya sa
lahiyetli bulunan icra dairelerine müracaat edi
lerek alacaklı ile borçlunun îcra Kanunu hüküm
lerine göre dilek ve itiraz ve şikâyetlerinin din
lenmesi ve icra mercilerince kararlara bağlan
ması zaruri olup bu adlî ve kazai yolu terk ile 
bir' îlâaiMîi' infaz edilmedigrııden' BâRis ̂ sebköde- 

Arzuhal 'BnöStteHhıde‘ tetk&ma 
imlçfth «Tma^lfcrfdan dileğin bu sebepten’ reddine 
karar verIMi.

Karar No. Karar tarihi

1524 8 , X II . 1944

Mahkeme ilâmına ve Arzuhal Encümeninin 
kararına rağmen mahkûmünbih alacağının Ma
liye Vekâletince ödenmediğinden bahsile şikâ
yette bulunan müstedinin arzuhaline karşı Ma
liye Vekâletinden verilen cevapta : Hazine aley
hine icraen yapılan takibat sırasında : 791 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine muhalif olarak borç
lu mübadeleye tâbi şahsın gayrimenkulleri satı
larak 551 lira 5 kuruşun alacaklıya ödendiği ve 
Hâzinenin kendisine . intikal eden fazlasiyle me
sul olmaması lâzımgeldiği yolunda icra tetkik 
merciine vâki olan itiraz reddedilmiş ise de Tem
yiz îcra ve İflâs Dairesince ; Hâzineye intikal
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eden malların icraya yatmlari para miktarmdan 
ziyade olduğu ispat edilmedikçe icra takibine de
vam olunmamak icabederken bazı mütalâalarla 
borçlu Hâzinenin icra takibinin geri bırakıl
ması hakkındaki talebinin reddine karar veril
mesi yolsuz görülerek merciin kararı bozulmuş 
olduğu bildirilmekte, E-ncümence yapılan tet- 
kikatta Temyiz Mahkemesinin bu bozma kara- 
nndan sonra alacaklı icra takibatında bulun
mamış ve hâdisenin olduğu noktada bırakılmış 
olduğu tesbit edilmiştir.

tş düşünüldü : Bahsedilen ilâmın infaziyle 
mükellef olan icra dairesine karşı sebkeden ve 
hulâsai cereyanı yukarıda yazılı bulunan icra 

; takibatının bozma kararından sonra takip edil- 
i meyip olduğu noktada bırakılmış olduğu anlaşıl- 
î dığına ve arzuhal Encümeninde ise kazai ve adli
I olan icra takibinin ikmalinden evvel bir mua

mele ifasına imkân bulunmadığına binaen dile
ğin bu noktadan reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4177
4229

Sabit Sümerkan.
Hacı Bekir oğulların
dan.
Bafra.

1525 8 . X I I . 1944

i Ziraat Bankasına olan 
borcunu ödeyemedi
ğinden bir çarei hal 
bulunması h.

Müstedinin : dilekçcsindn Ziraat Bankasmdan 
istikraz eylediği mobaliğo karşı merhun olan tü
tünlerinin bir yangın neticesinde yanmış dırıa- 
smdan ve sigorta bedeliyle borcunu kısmen öde
miş ise de bilâhare teraküm eden faizleriyle ba
kiye borcunu edaya muvaffak olamadığından ic
ra marifetiyle arazileri satddığmdan ve şinıdi de 
evinin satılmak üzere bulunduğundan bahsile 
banka ile bir sureti tesviyenin bulunmasını iste
mektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabında mükerrej* t<;'̂ il- 
lere ve müsaadelere rğmen borcunu senelerJenbe- 
ri ödemiyen müstedi hakkında kanuni takibnta te
vessül edilmiş olduğu bildirilmektedir. K.^yfiyet 
bankanm salahiyetli mümessili kontrol işleri mü
dürü Ferit Nazmi Görmüş hazır olduğu halde 

.tetkik edilmiş ye bu hususta banka idare htyeti
nin bir karan da Encümene gönderilmiş ve borç
luya kanun muvacehesinde ve işinin icabı seb<îbiy- 
le başkaca bir müsaade yapılmasına imkân olma
dığı bildirilmiştir.
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4836 Sait Balioğlu. 
4701' Tümgeneral.

Genel Kürmay îstih- 
kârri müfettiiji.
Maaş farklarının ve
rilmesi h.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

îş düşünüldü : Hâdise üzerinde Encümenin 
bir karar vermesine imkân olmadığına ve tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verHdi.

E&rar No. Karar tarihi

1526 8 . X II . 1944

Muhtelif rütbelere ait nasıp tarihlerinin tas
hihi üzerine tahakkuk eden ve Askerî Temyiz 
Mahkemesiyle Devlet Şûrası Deavi Dairesinin 
ilâmları ile teyit ve tasdik olunan maaş farklan- 
nın verilmesine ait muamelenin Muhasebat Di
vanınca ret kılınmasından şikâyet ile ilâm hü
kümlerinin infazı dileğinde bulunan Sait Bali- 
oğlu’nun arzuhali ve Maliye Vekâletinin tezke
resi ve Askerî Temyiz Mahkemesinin ilâmiyle 
Devlet Şûrası ilâmı ve diğer evrak Encümende 
tetkik edilmiştir. Muhasebat Divanının tesbit 
edilen noktai nazarına göre: Resmî Gazetenin
11 Şubat 1943 tarih ve 4462 sayısiyle neşrolunan 
Muhasebat Divanının tevhidi içtihat kararında 
(863 sayılı kanunun 16 ncı maddesiyle bu mad
deyi muaddil 2162 sayılı kanunun 3 ncü madde
sinde Harp Akademisi tahsilini muvaffakiyetle 
bitirenler üç zümreye ayrılmakta ve kıdemleri 
bu zümrelere göre ve her üç zümreye seçilen
lere birer sene tahsil kıdem zammı, birinci ve 
ikinci zümrelere seçilip kıta ve erkânı harbiye 
stajına tâbi tutulanlardan iki sene içinde kıta
da ve erkânı harbiye vazifelerinde ehliyet gös- 
lererek liyakatları tasdik edilenlere iki sene 
daha kıdem zammı ve bunlardan verilecek tezi 
muvaffakiyetle yazan ve liyakatlan üst taraf 
âmirleri tarafından sırasiyle tasdik olunanlara 
da tez talimatnamesine uygun olarak bir sene 
daha kıdem zammı olmak üzere dört sene kı
dem zammı verilmekte bulunmuş olup bu su
retle kıdem zammı almış olanlar aldıkları zam- 
lariyle tashih edilen nasıp tarihlerine nazaran 
emsalleri terfi ve kendileri de rütbeleri asgari 
müddetine fiilen ikmal eylemişseler derhal ve 
değilseler bu iki şartın itmammda terfilerinin 
icrası lüzumu gösterilmiş ve 197 sayılı tefsir ka
rarına ait Hükümetin teklifi ile Millî Mydafaa 
Encümeninin mazbatasında kıdem zammı kıdem 
alan zatın rütbesi tarihi nasbmm verilen kıdem 
zammı müddeti kadar geri alınması re bn su
retle nasbnun tashihi demek doğm o ld n ^  ve bu
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suretle yapılacak tatbikat neticesi nasıtplan 
tashih edileceklere maaş farkı vermek mevzuu- 
his olaraiyacağı zikir ve işaret edilmiş olmakla 
beraber bu baptaki tefsir kararmda dahi yanlış 
tatbikat sebebiyle yapılacak kıdem tashihlerin
den dolayı rütbe tenzil edilmez ve maaş farkı 
verilmez) denilmiş olmasına gore her ne zaman 
verilirse verilsin bahis mevzuu ^dem zamları
nın verilmesi münasebetiyle yapılan nasıp tas
hihlerinden dolayı maaş farkı verilmesi caiz ola- 
mıyacağı) yazılı bulunmakta olduğundan müş
teki Sait Balioğlu^nun isteyip Mâliyece tahakkuk 
ettirilen m aaş farklarının verilmesine dair mua
melenin vize edilmediği ve Divan Umumî Heye
tinin kararının bu merkezde olduğu anlaşılmak
tadır.

Askerî Temyiz Mahkemesinin 21 , X I  . 1D40 
tarihli kararında ise: Nasbmm ta£(hihi 197 saydı 
tefsire tevfikan değil, Terfi Kanununa ve 1430 
sayılı karara ve emsali hakkmdaki muamelelere 
kıyasen yapılmış olduğundan tahakkuk edecek 
haklarmm emsali veçhile ödenmesine karar itası 
talebinde bulunan Sait Balioğlu hakkmda; yapı
lan muhakeme sonunda: Dâva olunanın definin 
reddiyle müddeiumuminin mütalâası veçhile dâ- 
vacının talebinin kabulüne karar verilmiş olduğu 
yazılı bulunmaktadır.

Devlet Şûrasmın 5 nci dairesinden ittihaz 
olunan 14 . XII . 19^  tarihli kararda: Nasıp 
tarihinin hükmen tashihi dolayısiyle talep eyle
diği maaş farklarram tahakkuk ettirilerek en 
büyük malmemurluğuna müracaat etmek üzere 
tahakkuk evrakının kendisine verilmesi yolun
daki Millî Müdafaa Vekâleti emrini tebellüğ 
edere etmez 1513 sâyıb kanuna müzeyyel 1783 
sayılı kanunda muayyen altı ay zarfmda memu* 
ren bulunduğu Çatalca malmüdürlüğüne müra
caat eylediği anla|ilmasma binaen malnmdür- 
lüğüne müracaatının kanuni müddet zatfmda 
vâki olmadığı beyaniyle talebinin reddedilmiş 
olması ve maaş farkından mütevellit istihkakmın 
bu sebeple tesviye edilmemesi kanun hükümleri
ne uygun bulunmadığından bu baptaki muame
lenin bozulmasına karar verilmiş olduğu anlaşıl
maktadır.

tşin icabı düşünüldü:
Her ne kadar kanun hükümlenni tavzihan
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4295
4517

Hüsnü Oktar.
Eski îîmir muhasöbc 
müdüıü.
Hâlen İstanbul def- 
taıdarbğr tahsilât 
müdüni. 
îstanbııl.

Divanı Muhasebat ka- 
rariylö kendfeinden
tazmin ettirilmek is
tenilen r)415 küsur li-
rannı tahsil 
mesi h.

edilme-

ittihaz olunan Muhasebat Divanmın tevhidi iç
tihat kararına nazaran müştekinin maaş farkla
rından mütevellit istihkaklarmın verilmesine 
imkân olmadığı ve bu sebepten muamelesinin 
T3ivanea vize edilmediği anlaşılmakta ise de As
kerî Temyiz Mahkemesinin kararının müstenit 
bulunduğu mucip sebepler' meyanında müş
tekinin istihkakının 197 sayılı tefsiri kanuninin 
şümulü haricinde bırakıldığına ve bir nasıp 
düzeltmesinden mütevellit maaş farklarmm ö- 
denmesiııe mütaallik dileğinin kabulüne karar 
verilmiş olduğuna ve Devlet Şûrasının kararında 
da: mahkûmunbih istihkakının edası için ka
nuni müddet zarfında müracaat edilmediği yo
lunda Mâliyece vâki itiraz ve ^ayrikanuni mu
amelenin bozulup icra ve infaz sadedinde hak
kın sahibine ödenmesi lüzumunun iltizam ve ka
bul edilmiş bulunduğuna Esas Teşkilât Kanunu
nun 54 ncü maddesi mucibince salahiyetli olan 
bu mahkeme kararlarının infaz ve icrası zaruri 
olup tehirine cevaz verilemiyeceğinden bu daire
de muamele yapılmasının Maliye Vekâletine 
tebliğine karar verildi.

TTarar No. Karar tarihi

1527 8.Xn.l944

Müstedi arzuhalinde : 1929 senesi tahsilatın
dan 1130 sayılı kanunun 5 nci maddesine müs
teniden Maarif vergisinden ikramiye olarak 141 
zata mal memurlarından verilen 5415 küsur lira
nın kendisinden tahsiline dair Muhasebat Diva
nından karar verilmiş ise de bu karar da isabet 
ve adalet olmadığını ve çünkü Maarif vergisi Ka
nununun 5 nci maddesini hükümden isdçat eden 
1454 sayılı kanun ile Meclisi Alinin 709 sayılı 
kararından evvel Hâzinenin tebligatına istinaden 
tediye edilen bu pamların tediyesinde bir gûna 
sunutaksir bulunmadığı ve vâki itiraza rağmen 
Divanı Muhasebat heybetinden bidayeten verilen 
hükümde İsrar edildiği ve binenaleyh tezahür 
eden mağduriyetin refi için Divanı Muhasebatın 
hükmünün kaldmlmasmı istemektedir.

Divanı Muhasebattan gelen cevapta: Tazmin 
hakkındaki ilâmın kati ve nihai olmasına mebni 
Divanca yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Keyfiyet Maliye Vekâletinden de sorulmuş
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alınan cevapta : Devlet Şûrasına müracaat eden 
müstedinin vazife noktasından dâvasının redde
dildiği ve Divanı Muhasebat kararına tevfikan 
mahkûmünbih pamlann tahsiline tevessül edil
miş olduğu ve her ne kadar bu paralar vaktiyle 
Maliye Vekâletinin tebliğatına istinaden tediye 
edilmiş i»e de katileşen Divanı Muhasebat ilâmı 
karşısında vekâletçe bir muamele ifasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir. Encümence görülen 
lüzum üzerine davet edilen Muhasebat Umum 
Müdürü Fuad Erciyeş dahi dinlenmiş, 1454 sa
yılı kanunun muhtelif maddeleriyle kazanç, sa
yım, arazi ve müsakkafat vergilerine yapılan 
zamlar tesbit olunurken kesri munzamlar da tev
hit edilmiş ve 13 ncü madde de muayyen nisbetle 
tahsis ve tâyin kılınmış küsuratı munzamma hak
kında birinci madde ile tâyin edilen nispetler 
kaldırılıp yeni nispetler tesis edilmiş ve Maliye 
Vekâleti 1928 tarihli bir tamim ile tevzi edilecek 
ikramiyelerin kimlere tevzi edileceğini tebliğ et
tiği gibi 1930 tarihli bir tamim ile de Maarif Ver
gisi Kanununun yüzde birleri hakkında tereddü
dün caiz olmadığım ve kanunun birinci madde
sindeki yüzde birler, küsuratın tevhidi hakkında 
kanunun tadil edilmemiş yalnız nispetlerin de
ğişmiş ve yeni nispetler dairesinde ikramiye ve
rilmesinin emredidiği ve ancak 7 Mayıs 1932 de 
Meclisi Âlice 709 sayıh karar çıkınca yani jnizde 
birlerin verilmemesi takarrür edince Maliye Ve
kâletinin 1932 tarihli bir tamimi ile bundan son
ra ikramiyelerin eşhas zimemine nakli ile maaş
lardan kat’ı ve hususi muhasebeye teslimi tebliğ 
olunduğu ve fakat hâdisede daha evvel tediyat 
yapılmış ve muhasip muztar bir vaziyette kalmış 
ve neticede Muhasebat Divanının malûm olan ka-. 
ran sâdır olmuş bulunduğundan Vekâletçe bir 
muamele ifasına imkân bulunmamış olduğu bil- 

I dirilmiştir.
j Encümence görülen lüzum üzerine davet edi

len Maliye Vekili Fuad Ağralı’mn huzuriyle tet- 
I  kikat yapılmış ve filhakika müstedi muhasibin 
I vekâletin emriyle yaptığı bu tediyatm Divan ka- 
j rariyle mahkûmen kendisinden tahsili muvafıkı 
: nisbet olmadığı ve bu zimmetin terkini için Mali- 
I yece icabeden kanuni tedbire tevessül kılınacağı 

J Veikil tarafından vaad ve beyan edilmiş ve alı- 
! nacak neticenin bir tezkere ile Encümene bildiril

mesi ve şimdiye kadar tahsil kılınmış bir para var-
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oturdukları yer  | „  _  __
,sa 0111111 (la Diüstediyo iadesi Encümci)in ittifakla 
izhar «Utiği îiczu cüınleşinden olarak lo])lantıya 
niluıyel verilmiş ve Vekâletten bilâhare gelen

■ i ' 16. V I. 1044 tarih ve JMııIiHsebat IJınuın Müdür-
* lüğü ikinci Şubesinin 22 . i . l?)3‘î ve 8407 «lyılı

tezkenisinde lufistediye zimmet çıkarılarak 5415 
lira 26 kuru:şun .sarfında adı «e(;enin sımu taksiri 
fj ö̂rülnıcdi î̂infleu Mulıa.seİH'i rımnniye KanıiMiı- 
nıın 131 nei maddesi hükmülu* tevfikan affına
13.V r.l!)44  tarihinde malî DiUŝ aven- encüıne- 
niııee karar verilmiş ve karar yüksek Meclisin 
tasvibine ar/edilmek üzfie lıazırlanmakta olan 
cetvele ithal kılınmış ve şimdiye kadar kendivsin- 
den ])aı-a tah.sil e<]ilmediğinden iadenin mevzım- 
balıis olamıyacağı bildirilmiştir.

t.şin icabı düşünüldü : Müstedinin mağduri
yeti Encümence takdir iKİilmiş ve '.Maliye Vekâ- 
lelince bu hal kabul olunarak bahsedih'n kanuni 
yol ile hâdisatm lıalli ciİK'tine <ı;idilmiştir.

Arzedilecek c(‘tv('lin Yüksek ^Nb'clisçc kabulü 
halinde müstedinin zimmeti bi'i’tai'af edilebilece
ğinden dilek üzere Encünıeııc(‘ yapılacak bir nıua- 
mele kalmamış olduğuna karar v(>rildi.

Karar No. Karar tarihi

1528 8 . XII . Tî)44
3054 ' İsmail vt> 22 arkadaşı.  ̂ Toprak da'pıtıınında

yapılan yolsuzluktan
sikâ\'et.

Hükümete ait olan ve muhtaçlara dağıtılma
sı ieabeden to])raklann dağıtımında yolsuzluk- 
lurdan şikâyc'I eden miistedilerin aıvjılıalleri Sıh
hat ve l(;timai .Muuvimu-I Vekâletine havale edil
miş ve alınan yazılı cevapta : Mahallen yapılan 
tahkikatta Tevzi Kcmıisyonunnn bir suiistimali
nin tesl)it edilmediği ve yalnız mesahalarda bazı 
yanlışlıklar jrörülmüş ise de ıslah olunduğu ve 
müstedilerdeiı îsmail’in esasen arazisi bulundu
ğundan tevziattan istifade ettirilmediği ve muh- 
ta<;lara noksan arazi v('rilmesinin e.sasen 1)U 
havalide arazinin fazla olmadığından ileri gel
diği bildirilmişi ir. Şikâyet hakkında daha ziya
de aydınlanmak üzere Encümene davet edilen 
tskân l'innm Müdürü Dr. ('“evdet Ata.sağun’un 
verdiği izahata üî'öre : Bu şikâyetler üzerine vi
lâyet marifı>tiyle yaptırılan tahkikatlar arasın
da ınübayenet görülmekte olduğundan bir kere 
de Üçüncü Afüfetti.şi Umumilik tarafından tah
kikat yaptırılmasında fayda olacağı ve netice
nin Encümene bildirileceği dermeyan edilmiş
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oldıığımdan tetkikat ba^ka güne talik kılınmış 
ve ahiren Vekâletten gelen 17 Eyhil 1944 tarihli 
son cevapta : Müfettişi Umumilik tarafından 
sureti nıahsusnda mahallinden yajıtırılan tah
kikatta Oltu mei'kez kazasîyle ,Pcrtus köjünde 
yapılan toprak tevziatında hiç hir yolsuzluk bn- 
lunmadıgr ve \nikubulau şikâyetlerin sıhhatten 
uzak bulundu^! bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Hükümetçe yapılan tahkikat
ta bir suiistimalin tosl)it edilemediğine göre ya
pılacak nuıamele olmadığına ve tevzi işlerinde 
kanuni haklan ve dilekleri yerine getirilmiyen- 
lerin salahiyetli kaza mercilerine miiracaat ede
bileceklerinden bu bakımdan da Encümence tâ
yini muameleye mahal gorülenıedi^ne karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihî

1529 8 . X I I . 1044

4898 ! Sürpik Paıulikyan. 
498^: Rumeli sokağı No. 28 

I Osananbey - îstanbnl.

Kocasının vatani hİ2- j 
metlerine mukabil ! 
terfihini istiyor. |

ATüstedi arzuhalinde : Çeçen ITmıımî Harpte 
İstanbul işgal •knv̂ 'etleri zabıta memuru olan 
kocası müteveffa Ermanat Pandilrv^an’ırt Mü- 
dafani Hukuk Cemiyetiyle bunu idar(' eden şah
siyetlere karşı hayatını tehlikeye koyarak de
ğerli ve daimî hizmette bulunduğundan ve bun
dan Mareşal Fevzi Çakmak ve mebus Gl. Eyüp 
ile 01. Seyfi ve Ekrem’in malfhnatı olduğu gibi 
Baş '̂ekâîet ve Genel Kurmay arşivlerinde de bu 
hizmetlerin vesaiki olduğundan bahisle müte
veffa kocasîinın mesbu'k hizmetlerine ve kendisi
nin dul ve muhtaç olmasına bakılarak terfihini 
istemektedir.

tcabı görüşüldü : Müteveffa Ermenak Pan- 
dikyan’m herhangi bir menfaat mukabili ol
maksızın sırf memlekete hizmet kastiyle Müda- 
faai Hukuk Cemiyetine ve bunu idare edenlere 
karşı yüksek ve takdire lâyık hizmette bulun
duğu Encümence tahakkuk etmiş ise de veresesi 
hakkında yapılacak muamelenin takdirinin Hü
kümete ait olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1580 8 .Z n .l9 4 4
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3253 Mustafa Ünal.
3290 Kski Merzifon Mal

müdürü ve hâlen Ksr 
radeniz Ereklisi mal
müdürü.

Müstedi hakkında 
verilen Devlet Şûrası 
karariyle Divanı Mu
hasebat karan ara
sında jjörülen müba- 
ycnctin izalesine dair.

Mûstedi arzuhalinde : Posta Müdüfü Mustafa 
eytamından oğlu Fethi Ayıl'a; 10 . V llI  . 1935 
te 19 yaşını ikmal ettiği halde Ma3as 1939 niha- 

I yetine kadar maaş olarak tediye edilen mebaliğ- 
! den 98 lira 97 kuruşun Muhasebei Umumiy* Ka- 
! nununu tevfikan Divanr Muhasebat ilâmiyle mal- 
 ̂ müdürü sıfatiyle kendisinden tahsiline karar ve
rilmiş ise de Fethi Açıl’m hâdise hakkmda Dev
let Şûrasından aldığı bir ilâmda yetime verilen 
maaşın ademi istirdadına karar verilmiş olmakla 
bu karara istinaden iadei muhakeme yoluyla Mu
hasebat Divanına müracaat edilmiş ve fakat Şû
rayı Devlet karannın iadei muhakemeye sebep 
olamiyaeağı beyaniyle iddiası ret kılınmış ve bi
naenaleyh, iki' kaza merciinden sâdır olan mü- 
tebayin kararlar muvacehesinden mağduriyeti
nin bertaraf edümesi zmınöıda hakkrndaki icrai 
takibatın kaldınimasını istemiştir.

Maliye Vekâletinin cevabında ; 1683 sayılı 
kanunun 47 nci maddesine erkek çocukların yir
mi yaşına duhullerinde maaşlarının kesileceği, âli 
tahsilde bulunan çocukların ise 25 yaşını geçme
mek üzere tahsillerinin ikmaline kadar maaşları
nın verileceği yazıh olduğu halde müstedi; 19 ya- 
ijiur, 15 . VIII . 1935 do lisodc iken ikmal oden 
vo 14 ay sonra 12 . .X . 1936 tarihinden Yüksek 
Ziraat Enstitüsüne kaydedilmiş olan Fethi Açıl 
m maaşmın tediyesine devam ettiği "örülerek 
fuzulen verilen aylıkların muhasibi mesul olan 
kendisinden tahsiline Divalca karar verilmiştir. 
Her ne kadar Fethi Açıl Devlet Şûrasından da
vacıya 19 yaşını bitirdikten sonra tediye olunan 
aylıkların gori alınmamak üzoro. maâ şınm kat’ı.la- 
zımgeleceğine dair ilâm almış ise de Devlet Şû
rası kararlarının Divanı muhasebatça kanuna uy
gun olarak kazaen verilen ilâmlar hakkmda iadei 
muhakemeye sebebiyet teşkil etmiyeceği kaydiyle 

i iadei muhakeme dileğinin de reddedildiğini bil- 
j dinnektedir.

j îş düşünüldü :
i

I Divanca salâhiyete istinaden kazaen verilen 
I bir kararın ref ve tadili Esas Teşkilât Kanununa
• muvafık olamiyaeağı ve Fethi Açıl’a ait Devlet 

Şûrası karariyle mûstedi hakkrndaki Divanı Mu
hasebat karan araamda görülen mübayenetin
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328<;
3S2n

Hasînı KorUniüz. 
Tuğlacı.

Kısıklr A\ cıkâzını xo. 
Xo. ()/1
Üsküdar - Islaubul.

1531 8 . XTI . 1944

( ’ih(‘1i askeriye tara- 
rıiHİaıı tıı l̂a hafina- 
mııa vâki iııüılalıak'- 
(leu dolayı zarar ve 
ziyaniîi veı-iltiK'sini 
istivor.

llasan Korkma/'ııı '̂iiks(■k Rc'islikfcn Kn- 

cÜMK'Uİnıi/.c havale huyurulau şikâyc'f arz:ııha- 

üih Ic ; ( 'sküdar’ııı rınra ııiyo  k(>yü (■ivarnKİa ki- 

' rası a lım daki In^’la lıanıifiııından askerlerin 50 

l)in tno'la alarak oıdıı^niıfa kıılinndık ları ve har

man suyıına nıüdalıale ve zeriyatma en^el olduk

larından (5 l)in lira zarar ziyana m ân ız hrrnkddı- 

j^ındaıı şikayette im lunmaktadır.

M. l\r. Vekâletinin 24 . Tl . 1944 înşaal 
Dairosinin 10873 şul)e, ve 275  ̂ nnmaı-:!'ı ük (‘c- 
\'al)î ((‘/.keresinde tu l̂a hai'nıanımn (‘iheti aske- 
riyece fiilen işııjal edilmemiş ve aneak mıımailey- 
lu' aij hâli arazide muayyen bir kısımda konnk- 
lama ınaksadiyle erler yerleştiriTmiş ise de bi
lâhare kaldırıldığı anlaşılmış olduğu bildiril- 
ım‘kte<li'r. Vekâletin 1)U cevabı Eneümenee ka- 
ııaiitbahş ı ö̂rülmiyer(*k salâhiyı-lli Tıîr mümessi
lin huzuriyle müzakere ya])ilmasına lüzum ^ö- 
riilmii,: ve ittihaz olunan k,arar daiı-esinde En- 
('"(mcn'' o'clen m. •'Rem/i Yiyil«'üden hnzır oldu
ğu lıjıhb' l('İAİkat N'apılmr't'lır. Vâkr istizaha 
karşı lîcm/i '̂ 'ij>'i1<j:'idcn mahallirK' havale edi
len şikâyetnameye karşı alınan eevap Eneünıe- 

I n e  arzolunnuıs kâfi eleman olnıadıîrnıdan ma-
I . ‘  ^

I hallin(' bir tetkik heyeti 'i-önderilmemiş bu şi- 
i kâyet üz(‘rine konakirynn kıta bu mahahTen kal

dırılmış. burası fundalık olduğundan meznıata 
zaı-aı- ve ziyan İrası iddiası hakikate mWafık 
şîörülmemiş, <>elen eevnba p:öre müştekinin tuğ
lasına dokunulmamış, maabaza zarai’ ve ziyan 
i(|in tesbit ve delâil yoliyle müştekinin hakkını 
aı-ıyabileee"i ve tahakkuk eden zararın Vekâlot- 
ee ödeneceî̂ Mni beyan eylemiştir.

Vekâlet mümessilinin eevabındn. yapılan 
bu tc'tkikat sonunda mahiilline bii' memuruu iza
mı V(' müştekinin dâveti ile zaraı* ve ziyanın tes- 

. biti ve mesuller hakkında takibat yapılıp ya]ul- 
madıpının Encümene bildirilmesi lüzumuna ka- 
î-ar verilmiş olu]) bu karar daiı-esinde muamele 
yapıldığına dair Vekâletin’ 7 . VTT . 1H44 tarih 
ve 1400G in.şaat şube ve 12438 sayılı tezkeresi 
okundu.
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! Müşteki dahi hazır olduğu halde yapdan 
I tetkikat ve tahkikat sonulıda müştekinin 20 bin 
: tuğlasının askerî ordugâh yapılması sebebiyle 

erler tarafından kullanılıp taşındığı ve beheri
nin mahallinde üçer kuruştan bedelinin 600 lira 
tuttuğu ve bakla ve soğandan mütevellit zara
rının da 100 liradan ibaret olduğu ve şu halde 
müştekinin bu hâdiseden 700 lira zaramun ta
hakkuk ve tesbit ettirildiği ve bunun da kendi
sine Ödenmek üzere bulunduğu ve mesuller hak- 
kmda kanuni takibata tevessül için de icabeden- 
İcre emir verilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümenin karan dairesinde 
Vekâletçe icabeden • tetkikat ve tahkikat yapıl
mış ve müşteki hazır olduğu halde zarar ve zi
yanı tesbit kılmmış ve bunun da tediyesi derdest 
bulunmuş ve fazla zarar ve ziyan hakkmda bir 
iddia varsa müştekinin salâhiyetli mahkemeye 
müracaat hakkı da mahfuz görülmüş ve hâdise
ye sebep olanlar hakkında da kanuni takibata 
tevessül kılınmış olduğundan Encümence yapı
lacak bir muamele kalmamış olduğuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1532 8 . X I I . 1944

İieis 
Balıkesir 

B, Karm

M. M.
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Toikad 

M. Develi
Ankara 

Ol. N. Anümış
İ)enizli 
F. Asal

Gaziantel) 
üf. Şahiı^

İçel İzmir Kars İCayseri i^ocaeli Samsun
Ol. Ş. Tursan Dr. H. E . Cura Z. Orhon M. K. Şatır î. Tolon L Eegü

Vah 
N. Berher

Tozgad 
Y. D. Karshoğlu
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rin rtdı, sam ve 'Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebeplen verildiği 
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]\[üstcdi arzuhalinde : Kendisinden usulsüz 
olarak kazanç vc muamele vergileri ahndığrn-4634

(Jelâl yardımcı. 
Ayyıldız caddesi No. 
23
Heyheliada - İstanbul.

Usulsüz olarak ka
zanç vergisi alındığı 
hakmda.

5046
5143'

Galip Kemali Söyle- 
mezoğlu.
lOski Moskova sefiri, 
riûjyolu No. 10 
Suadiye - İstanbul.

Eneümcneo hakkında 
verilen kararıjı Umu
mî Heyette tetkiki 
hakkında.

dan şikâyet etmektedir.
Maliye Vekâletinin cevabında : Müstedi hak

kında tatbik olunan muamelede vergi kanunla
rına muhalif bir cihet görülmediği bildirilnıek- 
tedir.

İş düşünüldü : Müstedinin iddiasının varit 
olmadığı ve kanuna muhalif bir cihet bulunma
dığı ve vergi temyiz komisyonlarınca da yapı
lan tetkikatın Vekâletin noktai nazarına uygun 
bulunduğu bildirildiğine göre müstedinin usu
len kazai nıei-cilere müracaat etmesi icabedece- 
ğinden Encümence 3'apılax;ak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1533 14 . X I I . 1944

Müstodi arzuhalinde : Hakkındaki tasfiye 
kararının kaldırılması için sebkeden müracaatı 
üzerine Arzuhal Encümeninden sâdır olan 1113 
sayı ve 7 . VI . 1944 tarihli kararı tebellüğ ey
ledi ise do şikâyetinin Arzuhal Encümeninde 
değil Büyük Millet Meclisinde tetkikiyle haksız
lığın telâfisini istemektedir.

]\Iüstedi hakkında alâkalı makamlar tarafın- 
diin yapılan muamele ve ittihaz olunan karar
larla bunlara karşı sebkeden iddialar ve bu id- 
dialann müstenit bulunduğu sebep ve vesika
lar tetkik edilmiş ve işin icabı düşünülmüştür.

13 Ağustos 1308 tarihinde tahrirat harici
ye kalemine tâyinen Devlet hizmetine girmiş 
olan müstedi muhtelif hariciye memurlukların
da bulunduktan ve 1 . VII . 1334 de Rusya Dev
leti nezdinde sefaret vazifesinden ayrılıp îstan-



2 —

<

I Arzuhal verenle- 
; rin adı, sam ve 
I oıiırduklanj^er

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Inıl’a geldikten sonra 2î) . X  . 1334 tarihinde tet
kiki nıuahedat ve nıukavelâf ve umuru teşrifa- 
tiye komisyonları âzalıklarına ve 4 . X I . 1334 
de Hariciye Nezaretinde müteşekkil Düveli İti- 
lâfiye komisyonlarından mürekkep mütareke 
komisyonu riyasetine memur edilmiş ve İzmir’in 
işgalinde bu vazifeden istifa etmiş ve sureti 
gayriresmiyede icrayı faaliyet etmek üzere lio- 
ma’ya izam kılınarak Devletin hukukunu mü
dafaa uğrunda ikdamatı fevkalâdesi sebketti- 
ğinden takdir edilmiş ve burada Devletin hak
larını tebarüz ve tezahür ettirmek için (Bir 
milletin zulüm görmesi), (Bir milletin katli) 
namında fransızea iki eser tab ve neşreylemiş, 
16 Mart 1336 dan sonra Damat Ferit Paşanın 
tekrar sadarete gelmesi üzerine müstedinin Eo- 
ma’daki faaliyeti siyasiyesinin Hükümetin siya
seti müttehazesini ihlâl edeceği bahanesiyle un
vanı sefaretin uhdesinden nezolunduğu kendi
sine iş’ar kılınmrş ve Hükümeti Milliyenin İs
tanbul’da tarihi teşekkülüm olan 1 Teşrinisani 
1338 tarihinden itibaren devairi merkeziye il
ga edilmiş ve müstedi de memurini hariciye me- 
yanında açıkta kalmış ve ancak adı geçenin âmal 
ve makasıdı miliiyeye muhalif bir hareketi meş̂  
hut olmadığı cihetle hakkında cevazı istihdam 
kararı verilmiş ise de bilâhare de Mücadelei 
MiUiyede vâki davete icabet etmediğinden Me
murin Kanununun birinci muvakkat maddesine 
tevfikan tasfiyeye tâbi tutularak tekaüde sev- 
kedilmiş ve bu muameleye karşı vâki itirazatı 
ve Devlet Şûrasına sebkeden dâvası reddolun- 
muş ve vâki müracaatları üzerine Hariciye Ve
kâletinden hakkında bir muamele ifasına imkân 
olmadığı gibi Büyük Millet Meclisine karşı 
sebkeden şikâyetlerinin dahi Yüksek Meclisin 
833 sayılı karan muvacehesinde tervicine im
kân hâsri olamamış ve müstedinin bundan ev
velki şikâyet arzuhali üzerine Encümenimizin 
ittihaz eylediği 7 . VI . 1944 tarihli karar bu ka
nuni ve nizami zaruretlere müstenit olup bu
nun Yüksek Meclisin Umumî Heyetinde müzd- 
keresi I^ahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
mucibince ancak bir mebusun takririyle müm
kün olup alâkadar müstedinin ikinci bir müra
caatı ile bu dileğin is’afı mümkün olamıyaca- 
ğından Yüksek Reislikten Encümenimize hava
le buyurulan bu son arzuhal üzerine do bir mu-
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4516
İ582 !
4836 !
4î)l7

Tevfik Dok ve arka
daşı Haşan gü(jlü. 
Çaybaşı ve Abdülgani 
mahallelerinde. 
Vezirköprü.

I Kaymakamdan ve da- 
' imî encümen âza.sı 
! Muin Köprülü’den 

şikâyet.

5778
5912

Avadis Ilemzi. , Kazanç;, vergisi alın-
Eseyan Ortaokulu j maması hakkında. 
Müdürü.
Taksim - Intaubul.

j amele ifasına imkân bulunamamış olduğundan 
I  evrakın hıfzına karar verilmiştir.
I  Karar No. Karar tarihi

1534 14 . X I I . 1944
]\rüstedi : Kaza kaymakamından ve daimî 

encümen âzası Muin Köj)rülü hakkında şikâyette 
bulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Vazifesini 
ifaya gayreti bizzat vali tarafından mahallin
de tesbit iHİilen kaymakamın hakkında tahkiki 
mucip bir mesele olmadığı ve müstedinin hare
ketlerinde isabet olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Âmme hukukunu alâkadar 
eden ve tahkiki mucip görülen bir meseleye te
sadüf edilemediğine gcire müstedinin şahsen alâ
kalandığı meseleler hakkında salâhiyetli kaza 
merciine müracaat edebileceğinden Encümence 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1535 14 . XII . 11)44

Müstedi arzuhalinde : İstanbul Beled'yesi ve 
idarei hususiyesinden gördüğü yardımlar ve ba
zı teberrularla açmış olduğu hususi okulundan 
dolayı kazanç vergisi tarhedildiğini, okul ka
zanç maksadiyle nçılınış olmayıp yalnız emrü 
hayra hizmeti istihdaf ettiğini, Devlet Şûrası
na bu yolda müracaatı : «Hususi mekteplerin 
kazanç vergisinden muafiyelleri için bu mek
teplerin resmî nu^ktejıler için Maarifçe kabul 
edilen programı tatbik etmeleri lâzımgelmekle 
itirazın reddi» suretinde cevaplandırıldığını ka
nunun 50 nci maddesine dayanarak tashihi ka
rar istemiş ise de yine aynı daire tarai'ından bu 
talebinin de reddedildiğini beyan eden müstedi 
hukukunun emsaline g(>re izharını istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Müstedinin müraca
atı üz(?rine Devlet Şfırasınca tetkiktıt ifa edilmiş 
olmasına ve mahkemelerden .sâdır olan kararla 
rın teİKİil ve tağyirine Te.şkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 neü njaddesi hükmünce Encümenimi
zin salâhiyeti bulunmainasına binaen tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1536 14 . X I I . 1944
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4515
4581

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer^
Ziya Önen.
(rülpniar nıalıallesin- 
de.
Köyceğiz.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Memleketi olan Mar
din’den haksız yere 

!nakledildiği hakkında.

4491
'4556'

]\rif?el Türkkan. , 
Hithitler sokak No. I- 
İkamete memur.
Bolu.

Serl)cs( hırakılnıası 
Inıkkında.

5439 I 
'5567

Zihni Evcin.
Dahiliye V. Hususi 
kalem şifre memur
larından,
Ankara.

FCadro maaşının ve
rilmesi hakkında.

4851
493‘J

I\rııstaf{i Çakır ve ar- 
kadaşlan.
Uzunluk mahallesin- - 
de.
Korkudeli.

ölen lıayvanlannm 
l)edelinin tazminini 
istemektedirler.

Memleketi olan Mardin’den haksız yere nak
ledilmiş olmasından şikâyet eden müstedi hak
kında yapılan tahkikatta: Hususi kanuna tevfi
kan Vekiller Heyeti karariyle nekledilmiş olduğu 
anlaşılmakla tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1537 14 . X II . 1944

örfi İdare Komutanlığınca Bolu’da ikamete 
memur edilen müstedinin serbest bırakılması 
hakkındaki dileği üzerine encümenimizce bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1538 14 . X II . 1944

Müstedi arzuhalinde: Hatay vilâyeti Tahrî
rat büro şefi iken 3888 sayılı kanunla bulundu
ğu vazifenin arttırılan kadro maaşının kendisine 
verilmesini istemektedir.

Havale olunan dilekçeye karşı Dahiliye Vekâ
letinden gelen cevapta: 1317 söyılı tefsir karan 
814 sayılı tefsir karan hükmünü ortadan kaldır
mış olduğu cihetle adı geçenin, 814 sayılı tefsir 
kararma göre 3888 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
40 liraya çıkardan kadro maaşının verilmesine 
kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü: Müstedinin dileğini kanun hü
kümlerine muvafık görmiyen vekâletin cevabına 
göre müstedinin zamanında İdarî dâva j^oliyle 
hak arayabileceğinden bir dâva mevzuundan iba
ret kalan dilek üzerine Encümence bir muamele 
ifasma imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1539 14 . X II . 1944

Müstediler: Koruyucu Antraks aşısından 
ölen hayvanlarının bedelinin tazminini istemek
tedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabında: Bu tazminat, 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanuniyle temin edile
memiş ve yeni hükümleri havi bulunfen proje
nin kabulü için teşebbüsata geçilmiş olduğu 
bildirilmektedir.
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oturduklar^ yer ı    I _        

j ] îş düşünüldü: Yeni bir kanunla temini der-
I ; pifj edilen hakların istihsali emrinde müstedi-

i 1er, kani olmadıkları surette kazai mercilere 
müracaat edebileceklerinden Encümenimizce bir 

1 muamele ifasına imkân olmadığına karar veril- 
1 di.

Karar No. Karar tarihi

44(53
4526

5091
'5192

lîcce}) Uğurcan. 
Vilâyet odacısı emek
li jandarma (̂ nvuşla 
rıııdan.
Malatya.

1540 14. X I I . 1944

İskân 
ti fa de

hakknıdan iş
et t irilmesi.

Sait Ziya Tanacan. 
Sij^asal Bilgiler Oku
lu sınıf 3 talebelerin
den No. 322 
Kalfaoğlu .sokak No.
13
Kadıköy - İstanbul.

Müstedi arzuhalinde: İskân hakkından isti
fade ettirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında: Müstedinin kanuni müddeti içinde 
iskân dileğinde bulunmaması ve iskânı hakkın
da açtığı idari dâvanın Şûraca reddedilmiş ol
ması hasebiyle muhacir sıfatiyle yerleştirilme
sine imkân kalmamış ise de 2510 sayılı kanu
nun 12 nci maddesinin E fıkrası, 1 numaralı 
mıntakalar haricindeki vilâyetler ahalisinden 
olupta bu mıntakalara aileleriyle birlikte gelip 

' yerleşmek istiyen Türk ırk ve kültürlü asker ve 
mütekaitleri ile yine bu vilâyetler halkından ve 

I.Türk ırkından oldukları halde bu mıntakalarda 
! askerlik etmiş olup terhislerinde ailelerini ge- 
I tirerek ve bekâr olanlar da evlenerek yerleş- 
i mek istiyenlerin 17 nci madde dairesinde iskân 
I edileceklerini tasrih etoekte olduğuna ye dilek- 
' çenîn bu maddede gösterilen kanuni evsafı haiz 

bulunduğu tahakkuk etmiş bulunmasına göre 
bu maddeye isnaden iskânrnm temini lâzım gele
ceği Malatya viirıyetine yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

İş düşünüldü: Vekâletin cevabı dairesinde 
I muameleye tâbi tutulacak olan müstedinin dile

ği üzerine Encümence başka bir inuamele ifası
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1541 14. X n .  1944

Dördüncü sınıfa geç
me imtihanına i.ştirak 
ettirilmesi hakkında.

•Siya.sal Bilgiler Okulu üçüncü sınıf talebesi 
olup raporla sabit olan rahatsızlığı sebebiyle 
iki sene kampa iştirak edemediğinden ötürü mek- 
tep idaresince sınıf terfileri hükümsüz sayıla
rak dördüncü sınıfa geçme imtihanına iştirak 
ett iri İnlediğinden ve bu yüzden hal ve istikba
linin mahvobnakta bulunduğundan şikâyet et
mekle ve askerlikten müctenip olmadığına gö-
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Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ro hemen kampa jçönclerilmezse talısilini ikmal
den sonra tam ehliyetle hazırlık kıtasında talim 
«rörere’c yedeksnbay okuluna ‘girmesine müsaade 
olunmasını ve okuldan (;ıkarılma feliiketine uğ
ratıl mamasınr istemektedir.

'Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alınan cevapta : Müstedi inekte]) idare
since birinci sınıftan ikinci sınıfa }çe(*irilmİ!jse 
de askerlik ders ve kampına iştirak etmediğin
den 1942 Mayıs i(jinde açılacak talim tamamla
ma bölüğüne iştirak ettirilmesi şartiyle sınıf 
iîeçmesinin kabul edildiği, halbuki Ziya Tana- 
can bu tamamlama bölüğüne de iştirak etmedi
ğinden şarta muallak olan sınıf };e(̂ me vaziyetin 
haleldar olmakla kendisinin birinci sınıf tale
besi addolunması lâzıniji êldiği bildirilmiştir.

(iörülen lüzum üzerine Fiiıcümenc dâvet edi
len Maarif Vekâleti Yüksek Tedrisat Umum 
Müdürü Necmettin Onan’dan alınan izahatta : 
Siyasal Bil«riler Okulunun birinci sınıfında tah
silde iken talim kamplarına iştirak etmiyen ınüs- 
tedinin hususi tabip raporiyle mazeretini bildir
miş ise de hakkında 60 numaralı talimat hü
kümlerinin tatbiki zarureti hâsıl olmuş ve an
cak askerî kamplara ve talimlere iştirak etmeden 
sıhhi sebeplere mebni üçüncü sınıfa kadar ter
fi ettiği ^W)rülmüş bu taleliinin vaziyeti rjenel- 
kurmayca tetkik edilmiş ve adalet prensii)leri 
dairesinde askerî talim terbiyesi hususi bir 
programla temin kılınmak şartiyle halen üçün
cü sınıf derslerine devam etmesi ve bu sınıfa ka
dar terfi haklarının kabul olunması terviç edil
miş ve hakkındaki muameleye, ıttıla hâsıl etti
rilerek mektebe devam etmesine bir mâni kalma
mış ve şimdiye kadar <?eçen zamanın da imti
hana kabulüne bir mâni teşkil edemiyeeeğini be
yan eylemiştir.

îş düşünüldü : l^ileğin mahiyetine ve cere
yan eden muameleye göre üçüncü sınıfa terfii 
kabul edilmeyen müstedinin askerî talim ve 
kamplara iştiraki hususi bir profframa tâbi tu
tularak terti ettiği üçüncü sınıfta bundan son
ra haklı olarak devamına bir mâni kalmamış 
ve (Jenelkurmay kararının kendisine tebliğin
den evvel mektebe devam edememesi yedi ikti
darında olmayan bir sebebe müstenit olduğun
dan bu geçen zamanın üçüncü sınıfa da imti- 
Jıana kabul edilmesine mâni teşkil etmemesinin
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Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

H426
‘3465

i İlm i İlim T urp o ğlu.
I Saraçla»■ içinde zey

tinci ve yağcı. 
Kastjınıoıııı.

DükkAıııııda usulsü/ 
taharriyat yapıldı- 
e;ındaıı şikâyet.

3!)73
4()2T

Zi'ki Kadirlıeyoğln. 
Yeşildirek.
Çaşmıeı sokak No.
14 de eski frümüşanc 
mebusu.
Mahmııt])asa - İstan
bul.

Boya falırikasnıın ci
var halka yai)tığı ma- 
zarralın izalesi.

zaruri olduğu salahiyetli I\raarif mümessilinin 
izahatiyle anlaşıldığından Encümonee yapıla
cak muamele kalmamı.ş ve neticenin derhal müs- 
tedîye tebliği lüzumuna karar verilmi.ştir.

Karar No. Karar tarihi

1542 14 . X I I . 1944

Müstedi: Polisçe dükkânında usulsüz tahar
riyat yapıldığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Müstedi- 
nin, dükkânında işçi olarak çalıştırdığı Meh
met Bayburt ismindeki şahsın askerî terhis ve
sikası ve sair eşyasını vermemesi üzerine bu şah-' 
sın vukubulan müracaatı üzerine polis memu
runun âmirinden aldığı emir üzerine taharriyat 
yaptığı ve bu hususta vukubulan şikâyet üzeri
ne Vilâyet İdare Heyetince yapılan tahkikat so
nunda bu memurun muhakemesinin menine ka
rar verilmiş olduğu bildirilmiştir.

îş düşünüldü: Kanuna muhalif harekette bu
lunan memur hakkında yapılan takibat sonun
da meni muhakemesine karar verilmiş ve bu su
retle âmme hukukunu temin için yapılacak bir 
muamele kalmamış ise de müstedinin şahsi za
rarı için salahiyetli kaza mercilerine müracaat 
hakkı olabileceğinden Encümence dilek üzerine 
tâ,yini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1543 14. X I I . 1044

Müstedi: Yeşildirekte hali faaliyette bulunan 
Boya fabrikasının civar halka yaptığı mazarra
tın izalesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında: Şikâyet edilen fabrikanın belediyece 
ittihaz olunan kararlar dairesinde işletme şart
larında yapılan tadilât sayesinde mazarratın 
kısmen izale edildiği ve fabrika sahiplerinden ta
ahhüt alındığı ve taahhüde muhalif hareket
leri halinde kazanlarının mühür altına alıncağı 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Temin edildiği bildirilen tadi
lâtın hıfzıssıhhaca kâfi olmadığı surette zara
rın hükmen izalesi için müstedinin salahiyetli 
kaza merciine müracaat edebileceğindçu Encü-



« ' Arzuhal verenle-
g I rin adı, sanı ve 
^  i oturduk!^ yer ^̂

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4445 i Suat Dorvis# Baranor. 
'4.^ 6̂ ! Eşref Ef.

■ sokak No. 130 
İstanbul.

! menec bir muamele ifasına mahal olmadığına ka- 
! rar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

ir,44 14 . X II . 1944

Esorinin  satılmasına 
müsaade od il m esi.

4601 Davut Aydına ı slan. 
Kuleli Askerî lisesi 
fizik öğretmeni.
İhsa niye nıuhallesi 
No. I de.
Konya.

Eserinin satımına müsaade verilmesini iste
yen müstedinin dileğinin yerine getirilmiş oldu
ğu anlaşıldığından tâyini muameleye mahal ol
madığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

1545 14. X I I . 1044

Xashının d ü /e l t i lm es i . ’ IXl.IX .133!>  olan yü/l)a.«ılık na.sbının 1 
1338 tarihine düzeltilmesini istemektedir.

]\Iiin Müdafaa Vekâletinin eevabııida : l̂ü.s- 
tedi 15 . X .1337 nasıplı üsteğnu^n iken 20 . X  . 
1337 tarihli kararnameye tevfikan esaret hak
kı mahl'uz tutularak üsteğmenlik nasbinin 
28 . VII .1334 tarihine tashihi 20 . VII . 1927 
tarihli kararname ile yüksek tasdika iktiran et
miş olduğu üsteğmenlik nasbına göre yüzbaşı
lık nas1)inuı düzeltilmesi i(;iıı 1935 senesinde 
iiiül<îa 2515 sayılı kamınla o zaman müteşekkil 
olan «on tetkik merfii encümenine müracaat eden 
mü.stedinin .üsteğmenlik ııasbıııa nazaran, kıta 
ve asgari müddetlerinin ikmal ettiği tarihler na
zarı itibara alınarak yüzbaşılık ve askerî öğret
menlik nasıplarının da ona göre düzeltilnıe.'iine 
adı geçen encümence karar verilmiş bu karar 
tatbik edilmek suretiyle yüzbaşılık nasbinin 
1 . x .  1939 olarak tashih edilmiş her ne kadar 
tashih edilen üsteğmenlik nasbına göre müstedi
nin aynı nasi]>lı emsallerine 1 . IX  . 1338 tari
hinde terfi sırası gelmiş ise de mezkûr tarihte 
kendisi asgari müddetin nısfını ikmal etmediği 
ve ancak bu müddeti 15 . IV . 1339 tarihinde 
ikmal ettiği cihetle yüzbaşılık nasbinin bu ta
rihi takip eden ilk defterin çıktığı 1. IX  . 1339 
tarihine götürülmüştür ki bu da kıta ve asgari 
müddetleri ikmal ettiği tarihlerin nazara alın- 
masıni emreden yukarıda zikri geçen son tetkik 
encüm.eni kararına ve mevzuat hükümlerine ta
mamen uygun bulunmuş vc müstedinin 3410 sa
yıl î kanun mucibince bu hususta Askerî Temyiz 
JVİuiikcmesinde İdarî dâva açmağa salâhiyeti ol-
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duğu halde kanuni müddeti mürur ettirerök 
Arzuhal Encümenine müracaat etmiş olduğu ve 
esl)al)r mezkûreye nazaran Vekâletçe yapılacak 
l)ir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Encümenimiz görülen lüzum üzerine davet 
edilen Millî Müdafaa Zatişleri Müdür muavi
ni Hilmi Öz«ören ile lıâkim Rıza Olgaç’ın iza
hatı dinlenmiş ve tetkik edilecek başka bir cihet 
görülememiştir.

îşin icabı düşünüldü : Tatbik edilen muanıe- 
lenin kanuni olmadığından bahsile şikâyet ve 
müracaat-eden müstcdinin; iddiaları 3410 sa
yılı kanuna tevl'i-kan Askerî Temyiz Mahkeme 
since halledilebilecek l)ir dâva mevzuundan iba
ret olmasına ve müştekinin usulü dairesinde za- 
liıanında mahkemeye dâva açamıyarak Büyük 
]\lillot Meclisine müracaatta bulunduğu anlaşıl
masına mebni Yüksek Meclisin 311 sayılı kara
rı dairesinde mahkem(‘ye ait ye mahkemeden 
sadır olacak hükme- tâbi mesail hakkmda Eneü- 
moiH'e tetkikat yapılı]) karar verHemiyeeeğinden 
dileğin bu noktadan reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

- J _ -

41&r» ! Mçzi<WUlay. • ' 
4217 ] Ankara Küçükevler 

! ikinci cenup sokak 
Xo. 1 (!('.
Ankara.

tahsis edilme
miş ve ikramiye ve- 
rilmemitj olduğu h.

1546 14.XıII.1044

' Son ’VHJjifesi' îstftttbı»! Polis MiiıJürfÜğü bi
rinci şube müdüçlüğünde iken Heyeti Mahsu- 
saca i.stihdannnm caiz olmadığına karar veril
miş olan zevcinin bilâhara vefatı dolayısiyle 
kenrlisi ve iki çocuğuna hiçbir maaş tahsis ve
ya ikramiye verilmemiş olduğundan şikâyet et
mektedir.

Dahilij'^e Vekâletinin cevabında: Mütevef
fanın 19 sene altı ay iki günden ibaret olan 
Devlet memuriyetinde maaşlı hizmetine muka
bil maaş tahşis edilmesi yolundaki eytamı ta
rafından vukubıılan müracaatı üzerine tanzim 
edileu tahsis dosyasına Diavnı Muhasebatça vâ
ki istizaha cevaben müteveffanın 1520 nu
maralı kanunun birinci maddesinde yazılı ceza
lardan birine uğarmış olduğu 1683 sayılı kanu- 
mın muvakkat 7 nci maddesi .bu kanunun meri
yetinden itibaren iki >̂y zarfında müracaatla tas
fiye edilmeyi bu müddet içinde müracaat etmi- 
yenlerin hakları sâkıt olacağı hükmünü âmil 
bulunduğu ve yapılan muamelenin 3527 sayılı 
A f Kanununa müstenit ise bu kanun münasebe-
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tiyle Divanı Muhasebat Umumî Heyetince 1500 
sayılı kanun mucibince maaşlarından kesilmiş 
olan tekaüt aidatı yekûnu yüzde elli ilâvesiyle 
verilerek Hazine ile ilişikleri kesilen veya mü
racaat etmemeleri yüzünden 1683 sayılı kamınım 
muvakknt 7 nci maddesi mucibince Hazine le
hine sakıt olan bu kabîl kimselerin tekaüt 
haklarının ihyasının yeni bir tedvin veya tefsir 
mevzuu olduğunun kararlaştırılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Dilek üzerine tatbik edilen 
muamele ve ittihaz olunan karara kanaat olun
madığı surette müstedinin salahiyetli kaza mer
ciine zamanında müracaata salâhiyeti olabilece
ğinden Encümence bir muamele ifasına imkân 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

1547 14. X n .  1944

Beis M. M. E&tip
Balıkesir Ordu T(duıd

H. Karan H. Şarlan U  Beveli
Antalya Balıkesir Çorum

T. Sökmen Pertev Etçioğlu Ka/yaalp

Denizli Gazianteb îçel İzmir Kars
F. Asal M. Şahin Ol. Şefik Tursan' Dr. H. Cura Z. Örhon

Kayseri 
Kemal Şatır

Samsan 
t, Etgü

V«n 
N, Btrktr
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
^ u r dukları yer

I Ömer Sümer.
! (îe/aoviiKÎe M«'«İıkûm. 
i Bursa.

Arzuhal hulâsası

Hakkında verilen hü
kümde. isabet olma
dığı hakkmda.

^16  i II. Vahya. .
5005 I Kehris köyünden, 

j Cezaevinde mahkûm. 
Kilis.

4929
5018

Hilmi Erman. 
Cezaevinde.
Eski Hususi Muha
sebe tahsildarı. 
Çnııakknîo.

İş esası üzerine mü
esses cezaevi 11 o nakli 
hakkında.

îş esası üzerine mü
esses cezaevine nakli 
hakkında.

3402
3440

Menıet Adal. 
Reşadiye mahallesin
de,
(\)rlu.

Nüsha yazmaktan 
! mahkûm olduğu iki 
I ay 15 gün hapis eeza- 
i sının gözlerindeki has-
• talik sebebiyle affını 
, istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Müstedi hakkında: Trabzon Ağır Ceza Mah
kemesinden sâdır olan hükümde isabet olmadı
ğı nden şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletince: Mahallinden celp ve 
tetkik olunan ve iktisabı katiyet etmiş bulunan 
ilâm münderecatı kanuna uygun ve herhangi 
bir adli hatadan salim bulunduğundan yapıla^ 
cak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü: İktisabı katiyet etmiş bulu
nan hüküm ve ilâma karşı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesine nazaran Bncüme- 
nimizcc yapılacak bir muamele olmadığından di
leğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1548 18.Xil.1944

İş esası üzerine müesses cezaevine naklini is- 
tiyen müstedinin sıhhi durumunun müsait ol
maması sebebiyle dileğinin isaf edilemediği an
laşılmakla tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1549 18. X n . 1944

îş esası üzerine müesses cezaevlerine naklin 
istiyen müstedinin irtikâp eylediği suç itiba 
riyle dileğinin isafının mümkün olmadığı Ad 
liyo Vekâletinden bildirilmekle Encümence tâ 
yini muameleye mahal olmadığına karar veril 
di.

Karar No. Karar tarih

1550 18.X n . 1944

Yapılan tahkikatta mahkûmiyet müddetini 
ikmal ile cezaevinden çıkmış olduğu anlaşılan 
müstedinin dilekçesi üzerine bir muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1551 18. X n . 1944
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Arzuhal verenle- |
rin adi, sam ve | Arzuhal hulâsası; Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturdukim L  ■... - ________ , ^

5023
'5İ17

Kadem özen. 
Cezaevinde ınahkfım 
Bileeikl i M ustafaoğl u, 
Kütahya.

tş esası üzerine ceza- | Müstedi: îş esası üzerine müesses cezaevine 
evine nakli hakkında, naklini istemekte, Adliye Vekâletinden yapılan 

talıkikatta dileğin isafına imkân olmadığı bildi- 
; rilmektcdir.
j Encümence yapılacak l)ir muamele olmadığma 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1552 18 . XII . 1944

5061 I Voys(4 Maden.
5 ^ 8  1 l êzaevindfe mahkûm. 

' Uafikli. Ilasanoğlu. 
Sivas.

! İş esası üzerine mü- 
I es.ses cezaevine nakli 
i lıakkmda.

Müstedi; İş esası üzerine müesses cezaevine 
naklini istemektedir.

Adliye Vekâleti ise müstedinin bakiye cezası
nın 15 seneden fazla olduğuna göre seçim tali
matnamesi mucibince bu baptaki talebin şim
dilik tervicine imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş dü.şünüldü; Tâyini rnuaınelej’e mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Kai'ar tarihi

1553 18 . XII . 1944

5066 1

■5m\
Bahir İnce. 
Durmuşan köyümlen. 
Altındağ mahallesi 
polis nuM'kezi karşısı 
uıuhlar Rıza evinde. 
Palo.

Mâlûliyet maaşı tah
sisi.

5073
'5171

Müstedi: İMâlûliyet maa.şı tahsisini istemek
tedir.

Somlan Millî Müdafaa Vekâletinin cevabmda: 
AfAlûliyeti hakkındaki müracaatı üzerine müstedi 
hakkında yapılan tahkikatta ayağındaki ârızanm 
askerlikte olmadığı ve sakatlanmasının askerî va
zifeli ifa esnasında vukuuna dair bir hastane 
kaydt veya rapor mevcut bulanmadığı için maa  ̂
tahsisine imkân olmadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü: Müstedinin dileğinin kal)Uİ 
edilnu'diğine ve hakkındaki muameleye razı ve 
kani bulunmadığına «(ire zamanında salahiyetli 
mahk('meye pıüracaat etmesi icap edib bu şikâyet 
arzuhali üzerine Encümence tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karâr No. Karar tarihi

1554 18 . X II . 1944

Sıtkı Atkk.
1 Ordu ölçme alayı 
I talrar komutanı Bin
başı.

Nasbinin tashihi. Müstedi: Nasbinin tashihini istemektedir: 
Millî Müdafaa Vekâleti ise; müstedinin As

kerî Temyiz Mahkemesine açtığı dâvanın redde- 
d'ldiğii’ e Ve btı kı^tar aleyhine vâki tashih tale
binin de keüA kahtil olunmadığına göre yapılacak 
bir muamele kalflıadığını beyan eylemiştir.

îş düşünüldü; Dâva mevzuundan ibaret olan 
müstedinin dileği salâhiyetli mahkeme earfibin-



ıs Arzuhal verenle-' ı 
g g  i rin adı, saûı ve | Â rzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepte verildiği 
^  ' oturdukları yer i ^  i-  ̂  

. ! den reddedilmiş olduğuna göre Yüksek Meclisin
I 311 sayılı kararına tevfikan yapılacak mııame-

. ! . le olmadığına karar verildi.
• Karar No. Karar tarihi

1555 18. X II . 1944

363-1
3^3

lirııf Tüıv.n. 
0 (‘zaovind(! nuıhkınn. 
Arsljnuv l̂ıı.
Artvin.

llakkuulii vccileıı lıü- 

kıniKİcMi sikâvot.

Müstedi: Adam öldürmek maddesinden do
layı Artvin Ağır Ceza Mahkemesince aleyhine 
verilen hükümden şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletince mahallinden celp ve tet
kik olunan ve katiyet kesbeden ilâm mündero- 
cntı usul vo kanuna uyffuıı bulunduğu cihetle 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü: Müstedi hakkındaki hükmün 
dorocottan jicçerok kallyet iktisap etmiş olma
sına <iöıo Teşkilâtı Esasiye Kanununun. 54 ncü 
maddesine nazaran Ericümenimizce yapılacak 
bir muanıol(> olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1556 18. X II . 1944

4939 Axiz Baykuş. 
İ3(Ö9 ' Balçık köyünden. 

Kerimoğhj.
<!('bzc.

; 80 lira ile tabancası- i Müstedi: Bililtizam verdiği 20 lira ile bir 
i nın iade edilmediği - aded tabacasının uzun müddet kendisine iade

İmkkmda.

4514 Eşref Gümüşten. 
İ58Ö ^lukasem caddesi o- 

kıdlar s. No. 7 
Bursa. .

edilmediğinden şikâyet etmektedir.
Ziraat Vekâletinin cevabında: Müstedinin 

iddia ettiği para ve tabancanın s u q  delili olarak 
îzınit üssübahri adli amirliğinde bulunmakta 
olduğu vo nıulıakeme neticesinde müstedinin usu
len adli amirliğe müracaatı lâzımgeldiği bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü: Sureti işara göre muhakeme 
neticesine intizar zarureti hâsıl olmakla yapıla
cak muamele olmadığına' karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1557 18. X n .  1944

l ’olisliğe tekrar alın
ması.

Müstedi: İstifa suretiyle ayrıldığı polis mes
leğine tekrar alınmadığından şikâyet etmekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Nikâhlı ka
dınlarla gayrimeşru münasebette bulunan müs
tedi hakkında takibata başlanıldığı zaman mes
lekten istifa etmiş ve bilâhara bu gayrimeşru 
hareketinden dolayı mahkûm da edilmiş ve aç-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4368
4421

Namık Erten. 
Şekerhane mahallesin
de.
Ahmetoğlu.
Palanya.

Arsasına Belediyece 
vâki müdahalenin 
men’i hakkında.

4125
T17”

Alı m et Alkan. 
Hiirurniye nahiye 
merkezinden ölü Hacı 
Memot vârisleri ve
kili.
Bah(je - Seyhan.

Çiftliğinin yolsuz is
timlâk edildi^ h.

tığı idari dâva da Devlet Şûrasından reddedil
miş olduğu bildirilmekedir.

îş düşünüldü: 803 sayılı Yüksek Meclis ka
rarı muvacehesinde müstedinin dileğinin tetki- 
kma mahal olmadığından reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1658 18. X II . 1944

Müstedi: Mutasarrıf olduğu arsaya belediyece 
vâki müdahalenin menini istemekte yapılan tah
kikatta evvelce belediye tarafından satılan ve 
ölçü harici kalan kısmının yine bel[,ediyeye aidi
yeti anlaşıldığından iddia, edilen müdahalenin 
vâki olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müdahale iddialan tamamen 
mahkemeye ait dâva mevzuu olmak itibariyle 
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma tevfikan 
dilek hakkmda Encümence bir muımıele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi»

Karar No. E[arar tarihi

1559 18 . X II . 1944

Müstedi : DÜ2İÇİ Köy Enstitüsü için müvek
killerine ait 1400 dönümlük çiftliğin kanunR mu
halif olarak vilâyetçe istimlâki cihetine gidilme
sinden ve bu husustaki Devlet şûrasının kararma 
riayet olunmamasından şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâletinin ceVabmda ise İcra Vekil
leri Heyeti karariyle yapılan istimlâk muamele
sinde kanımsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

Bahis mevzuu olan Devlet şûrası kararının 
bir sureti Maarif Vekâletinden istenerek tetkik 
edilmiş 1400 dönümlük arazinin istimlâki için 
icra Vekilleri Heyetince menafii umumiye ka
rarı verilmeden vilâyetçe yapılan istimlâkin ka
nuna muvafık olamıyacağı gösterilmiş ve bu 
bakımdan muamelenin bozulmuş olduğu görüldü.

İş düşünlüdü ; 10 . IX  . 1943 tarihli olan 
Devlet şûrası kararından sonra Maarif Vekâle
tinin teşebbüsiyle 12 . I . 1944 tarihinde 277/3 
sayı altında bahis mevzuu arazi için îcra Varil
leri Heyetince ktimlâk karan verilmiş olduğu 
anlaşıldığından kanımsıız bir dheti kalmı;;̂ an
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* I Arzuhal verenle- 
g jg ' rin adı, sam ve j Arzuhal hulâsası 
^  _! oturdukları yer i

4866 _
T94T  *

Şevket Yıldırun ve 
arkadaşları,
Ilınıs.

I Hâkimin vazifesine 
iadesi hakkında.

37 I  Nuriıaııettin Halil. 
46 I Avukat.

I Uandırm*.

Hakkında ittihaz edi
len inzibati cezanın 
kaldırılması h.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I hâdise hakkında yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1560 18 . X II . 1944

TMüstedi : Muktedir ve isabetli kararlariyle 
halka kendisini sevdiren kazaları hâkimi Meh
met Ali Barut(.*ıı’nun vazifesine nihayet veril
diğini teessürle haber aldıklarından kaza halkın
ca sevilen hâkimin vazifesine iadesini istemek
tedirler.

Adliye Vekâletinin cevabında : Hâkimiiı elli 
lira maaşta mııayyen terfi müddetini ikmal et
mesi üzerine ya])ilan tetkikat sonunda Ayırma 
Meclisince terfie lâyık fçörülmemiş olduğu gibi 
aynı derecede iki sene f?eçtikten sonra yeniden 
yapılan tetkikatta yine terfie lâyık olmadığına 
karar verilmiş ve siciline nazaran hâkimlik mes
lekinde bırakılması caiz görülememiş olduğun
dan Hâkimler Kanununun 45 nci maddesine tev 
fikan hizmetinden affına karar verildiği bildi
rilmektedir.

tş düşünüldü : Cari muamele kanuna uygun 
bulunduğundan muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1561 18 . X I I . 1944

Bandınna mahkemesi tarafından Avukatlık 
Kanunu hükümlerine tevfikan hakkında ittihaz 
edilen inzibati cezanın kanuna muhalif bulun- 
ınası sebebiyle kaldırılmasnıı isteyen müstedinin 
şikâyet arzuhaline karşı Adliye Vekâletinden 
verilen cevapta müstedinin şikâyeti üzerine 
haklarında kanuni takibat yapılan Bandırma 
Mahkeme Reisi Hikmet ve âza l ’evfik’in hâdi
sede bitaraf bulunmamaları sebebiyle müstedi 
hakkında ittihaz eyledikleri inzibati kararın ka
nuna muhalif olduğu bildirilmektedir.

Adliye Encümenine havale edilen bu istida
12 . VII . 1943 tarihinde 39 sayılı tezkere ile 
bilâmütalâa Encümenimize iade edilmiştir.

Iş düşünüldü : 13 - 14 senelik bir zamanın 
mürur etmesiyle beraber hâdise hakkında Bn-



g I Arzuhal verenle-! i 
I  .g 1 rin adı, sanı ye | Arzuhal h«lâ»aaı j Encümen karan ve ne sebepten verildi^ 
S ! oturdukları yer |   i . ■  ^   ;   

i I ! cünıende kazai bir karar verilmesine de imkân
i • I l)iılunamamsı sel)ebiyle dilek üz(‘rine tâyini mu-

. ; j anıoloyc mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

15G2 18 . X I I . 1944

3869
3916

Galip Erdeveei. 
Cemflbey mahallesi 
No. 117 
Buîdur.

Ofise ait hububatın 
haklini taahhüt etmiş 
ve kısmen de nakli
yat yapmış olduğu 
halde işin ba.şkasma 
verilmesinden şikâyet

4408
4466’

Ahmet Hulûsi Albay- 
rak.
Yeni mahallede. 
]\rersiıı.

Sulh hâkiminden şi- 
kâvet.

Ofise ait hububatın naklini taalıhüt etmiş ve 
kısmen de nakliyat yapmış olduğu halde işin 
başkasına verilmesinden şikâyet eden müst edinin 
arzuhaline karşı Ticaret Vekâletinin cevabında ; 
müstedinin taahhüdünün resmen tekemmül etme
mesi ve bu gibi nakil işlerinde Ofisin serbestiyi 
muhafaza etmiş olması ve bir mağduriyetin vâki 
bulunmaması sebebiyle Vekâletçe bir muamele 
ifasına mahal olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Dilek netice itibariyle bir dâ
va mevzuu olup Yüksek Meclisin 311 sayılı ka
rarına tevfikan malıkemelere ait ve mahkemeler
den sâdır olacak hüknie tâbi ınesail hakkında En
cümende totkikat icrası ve karar itası caiz olma
dığından dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1563 18.X1I. L944

Müstedi : Mersin Sulh hâkimi Celâl Alpa ıs
lanın suiistimalinden şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : İstida münde- 
recatının tetkilc ve işarı Alersin Cumiıuriyet Müd
deiumumiliğine yazılmış ve alman cevapta : Ar
zuhalde yazılı şalısın hüviyetinin meçhul olduğu 
ve halvkında şikâyet edilen Sulh hâkiminin zevce
sinin murisinden 7 000 lira kadar intikal eden 
nakdiyle Mei'sin’de satın aldıkları arazi, porta
kallık yapmış oldukları ve hâkimin suiisıtimalinin 
tesbit edilememiş olduğu bildirilmektedir.

Tâyini muameleye malıal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1564 18.X1I.1944
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası

44(H
4455 '

oturdukları ^er____
Müslünı Şimşek ve Niğdeye nakledildik'- 
iu-kadaşlan.  ̂ leriîîden şikayet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3569] Mustafa Doğan Tuna 
3610 tHucanlar caddesi No.

Ankara.

4^1
5Ö10

4827

Ali Rıza Paksoy. 
Belediye sineması ci- 
\’annda No. 18 evde. 
Cebelibereket mahke- 
TOe azaiİı§ıridan mûte- 
4cıötİ' .

İnşaatının menedildi- 
ği bir başkasına mü
saade edildiği h.

Avukatlık yapmasına 
müsaade edilmesi ve 
ruhsatname verilmesi.

Müstediler: Haklarında hiçbir mahkûmiyet 
kararı olmadığı halde kaçakçılık maddesinden 
dolayı Niğde’ye nakledilmiş olmalarından şikâ
yet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Müstedîle- 
rin hudut bölgesinde bulunmaları dolayısiyle 
kaçakçılıkla meluf oldukları İnhisarlar müfetti
şi ve Hudut muhafaza komutanlığının raporla
rından anlaşıldığı gibi vekâletçe yapılan tahki
kat da mezkûr raporları teyit eylediğinden ol- 
baptaki kanun hükümlerine tevfikan ve Vekiller 
Heyetinin kararma müsteniden nakilleri icra 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Encümence tâyini muameleye 
' mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1565 18. X n . 1944

Müstedi: U«ul ve kanuna muhalif inşaatı 
menedilmiş ise de bir başkasına müsaade edil
miş olmasından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Bahsedilen 
her iki inşaat usul ve kanuna muhalif olduğun
dan menedilmiş, fakat diğer bir şahsın tamir ma
hiyetindeki inşaatına müsaade edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Encümence bir muamele ifa
sına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1566 18. X n .  1944

Müstedi arzuhalinde: Hakkmdaki tasfîye 
kararının kaldınimasmı ve olmadığı surette 
avukatlık yapmasına müsaade ve ruhsatnamesi
nin verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Memurin Ka
nununun muvakkat birinci maddesi mucibince 
tasfiyeye tâbi tutulan müstedinin tekrar hâ
kimliğe tâyinine kanunen imkân bulunmadığı 
ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile eski hü
kümler ilge edilerek avukat olmak için yeni şart
lar vazedilmiş ve müstedinin de hukuk fakülte
sinden mezun bulunmuş olması bakımından ye
ni hükümlere gore kanuni vasıf ve .şartlan haiz 
olduğu takdirde evvelemirde mıntaka barosuna 
müracaatı lâzımgeldiği bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Müstedi hakkmdaki tasfiye
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rin adı, sanı rc 
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Hikmet Yılmaz. 
Hâkim Mehmet Be
sim Yılmaz kanaı. 
Hacıhızır mahallesi 
Kabaran çeşme soka
ğında No. 10 
İzmit.

Maaşının arttırılması 
ve ikramiye verilmesi.

kararının kaldırılmasına dair açılan idari dâva
nın Devlet Şûrasınca reddolunduğuna göre En- 
cümenimizce bir muamele icrasına imkân olma
dığı gibi avukatlık için Adliye Vekâletinin işarı 
dairesinde usulen mıntaka barosuna müracaatın 
da zaruri bulunmasına binaen bu noktadan da 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1567 18. X II . 1944

Müstedi arzuhalinde: Kocası merhumdan do
layı bağlanan yetim maaşında kocasının hizmeti 
noksan hesap edilmiş ve ikramiye de verilme
miş olduğundan bahsile keyfiyetin yeniden tah
kikini ve muhassas maaşın arttırılmasını ve ik
ramiye verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Merhumun 
Devlet hizmetine girdiği 26 Temmuz 1326 tari
hinden vefatı tarihi olan 23 . IX  . 1940 gününe 
kadar geçen 30 sene bir ay 28 günden ibaret 
müddetten bir memuriyetten ayrılış tarihiyle di
ğer memuriyette işe mübaşeret tarihleri arasmda 
geçen ve kanunen nazara alınmayan bir ay bir 
günlük açık müddeiiyle îstanbul muhafızlığı 
muhakame şubesi müşaviri adliliğinde işe baş
ladığı 4 Eylül 1333 tarihinden Millî Mücadele 
esnasında Anadolu’ya vâki olan davete ademi 
icabetinden naşi 347 sayılı kanun gereğince nis
peti askeriyesinin katedildiği 2 Teşrinisani 1339 
tarihîne kadar olan 4 sene 9 ay 12 günlük müd
det çıkarılmış ve geride kalan 25 sene 3 ay 2 
günlük hizmetine 3 sene 5 ay 14 günlük harp 
zammı ilâve olunmuş ve bu suretle 28 sene 8 ay 
16 güne baliğ olan müddetinin altı aydan fazla 
olan küsuratı seneye iblâğ edilerek 29 senelik 
hizmet üzerinden 7 nüfus yetimlerine 971 kuruş
tan maaş bağlanmış ve tahsis muamelesi müs- 
tedinin müracaatı üzerine Divanı Muhasebatça 
tetkik edilmiş: ve 7 Temmuz 1938 tarih ve 3527 
numaralı A f Kanununun 3 ncu maddesi muci
bince affa mazhar olanların mesbuk askerî hiz
metlerinden dolayı tekaüt maaşı tahsis edilmi- 
yeceğine dair kanunda bir hüküm mevcut olma- 
dığı gibi tekaüt haklarının iade edileceği hak
kında da bir kayıt olmadığı nazan itibara alma- 
rak işin tefsir mevzuu olduğu Millî Müdafaa Ve-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5000
5092

Veli önen.
Saray mahallesinde. 
Emekli mübaşir. 
Silifke.

3807 Fahrettin Şahin.
SS5î \ mahkûm.

I Bulanık’m Okaeun kö-
I yünden.
1 Muş.

Tahkikatın tehiri h.

İkinci defa on s^ıe* 
lik maaşının verilme
si hakkında.

kâletinden yazılan tezkere üzerine Umumî He
yetin 6 . x .  1941 tarihli içtimamda kararlaştı
rıldığı ve keyfiyetin müşarünileyh vekâlete bu 
suretle işar kılmdığı ve binaenaleyh bu mesele
nin tefsir yoluyla halline kadar mumaileyhin 
askerî hizmetlerinden dolayı yetimlerinin maaşı
na zam icrası mümkün görülmediği bildirilmek
te ve bu hususta Millî Müdafaa Vekâleti Zat İş
leri Dairesi Reisliğinden alman 14 . 1 .1942 ta
rih ve 60101 sayılı yazıda «Askerî nispeti kesi
lenlerin 3527 sayılı kanundan istifade edip ede- 
miyeceklerinin ve bunlara tekaüt maaşı tahsis 
edilip edilmiyeceğinin tefsiri için tanzim edilen 
esbabı mucibenin 24 . X I . 1941 tarih ve 111036 
sayı ile Başvekâlete takdim kılındığı işar edil
miş ve keyfiyetin müstediye tebliğinin Kocaeli 
Müddeiumumiliğine tebliğ edildiği bildirilmiş
tir.

İş düşünüldü: Muamelenin mazbut şekline 
ve müstedinin zamanında dâva dahi ikame edebi
leceğine göre Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1568 18. X II . 1944

Müstedi arzuhalinde : Tahsis edilen on sene
lik tekaüt maaşının defaten verilmesi suretiyle 
muamele yapılmış ise de ikinci defa aynı suret
te tahsisat verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâleti cevabında : Müstedinin ihti
yarlığı dolayısiyle açığa çıkarıldığı ve hizmet 
müddetine göre tahsis edilen 100 kuruşun on 
seneliği peşinen verilmek suretiyle Hazine ile 
alâkasının keı^lmiş olduğu ve tekrar istihkakı
nın ikinci defa olarak verilmesine kanunen iıpkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1569 18 . X I I . 1944

Adam öldürmek suçundan dolayı aleyhindeki 
tahkika,tın tehirini isteyen müstedi hakkında 
yapılan tahkikatta : Hakkında katiyet halini 
alan mahkeme karan sâdır olduğu anlaşıldığın- 
dan Yüksek Meclisin 311 sayılı kararma tevfilcfiıı
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rin adı, sanı ve 
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Saffet Xut.
Hav(i Haberverme 
Bölge Komutanlığm- 
da.
Kurmay Yarbay. 
Kgnya.

İki sene sonra tatbik 
mevkrine konulmak 
istenilen kararın refi 
hakkında.

1570 18.XII.19M

Müstedi : Mütekaiden Konya Askerî Orta 
Okulunda şehrî 140 lira ücretle tedrisatta bu
lunmakta iken askerî okullarda muallimlik ya
pan mütekait subayların mebdei maaşlarının 900 
numaralı kanuna tevfikan 85 lira olarak kabul 
edilmiş olduğuna dair Divanı Muhasebatla
2 . IV . 1941 tarihinde ittihaz edilen bir karar 
Millî Müdafaa Vekâletinden 26 . VI . 1941 ta 
rihli tamimle okula bildirilmiş ve okul mûdiri- 
yetince de 1941 senesi temmuzunun 7 nei günü 
kendilerine tebliğ edilmiş olduğu halde mezkûr 
kanun hükmünün 1939 malî yılından itibaren 
tatbikiyle iki senelik fazla mehuzlarının geri alın
ması istenildiğinden ve bir kanunun mesul ma
kamlarca tehiri tatbikından mütevellit taksirin 
fertlere tahmili muvafıkı nısfat olamıyacağın- 
dan bahsile iki sene sonra tatbik mevkiine ko
nulmak istenilen mezkûr kararın refini istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâleti cevabında : Emekli 
subaylardan askerî lise öğretmenliğinde bulu
nanlardan bidayet istihdamlarında yüz liradan 
fazla ücret alanların 900 numaralı kanuna tev
fikan mebdei maa  ̂ tutarlarından fazlasının Di
vanı Muhasebatın kararına' binaen Maliye Ve
kâleti emriyle maaşlarından kesilmekte olduğu 
anlaşıldığı ve bu bapta Divanı Muhasebatla ce
reyan eden muhaberede mezkûr kanunun şim- 

-diye kadar tatbiki yolunda yapılan muamelât 
ve Divanı Muhasebatın hakkı kazasına intikal 
ederek bunun kanuna tevafuku derecesine göre 
ait olduğu hesapların muhakemesinde tatbik ve 
karara raptedilmekte bulunduğu ve ancak 1941 
senesinden itibaren kadroların tesbitinde mez
kûr kanuna tamamen uygun bir muamele tarzı
nın tatbiki ŝımnında icabeden tedbirlerin alın
masının Divanı Muhasebat Umumî Heyeti kara- 
riyle tesbit edildiği bildirilip keyfiyetin Mali
ye Vekâletine yazıldığı ve Divanı Muhasebatın 
bu işarına nazaran vekâleti müşarünileyhaca 
yapılacak muamele olmadığı kanaatında. bulu
nulduğu bildirilmektedir.

Hâdise hakkında tenevvür etmek üzere En-
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672 Süle^nan Sırn. 
Ka4irağaoğlıı. 
Konya - Ereğlisi.

Geri istenilen âşar il
tizam bedeli h.

cümene çağırılan Millî Müdafaa Vekâleti Zat- 
işleri Reis muavini Hilmi Uzgören ile Hâkim Rı
za Olgaç’m izahatı dinlenilmiş ve Vekâletle Di
vanı Muhasebat arasında bu mevzuda cereyan 
eden muhaberat evrakı suretleri alınıp iş tet
kik edilmiş ve icabı düşünülmüştür.

Askerî orta okul ve liselerde mebdei maaşın 
30 liradan tutarının 85 lira olarak kabulü hak
kında 1941 de Muhasebat Divanmca karar ve
rilmiş ve evvelce vâki tediyelerin Divanı Mu
hasebatın hakkı kaazsına intikaliyle kanuna mu
vafık görülmeyenlerin ahzından istirdadına dair 
verilmiş kararın da kanuna muhalefeti iddia 
olunduğuna göre bunun tadil ve tebdili için 
mevzuatta muayyen usul dairesinde hareket ya
pılması zaruri olup işin Arzuhal Encümeninde 
tetkikma imkân olmadığından dileğin bu ba
kımdan reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1571 18 . X I I . 1944

2276 lira 95 kuruşu ihtiva eden ilâm hükmü
nü icrayi takibata rağmen eda etmiyen mahkû- 
münaleyh Maliye Hâzinesinden şikâyet eden 
müstedinin şikâyet arzuhali üzerine Encümende 
yapılan tetkikat sırasında Maliye Vekâletiyle Ad
liye Vekâleti arasmda tahaddüs eden noktai na
zar ihtilâfının halli için keyfiyet mütalâası alın
mak üzere Adliye Encümenine havale kılmmış 
ise de bilâmütalâa Encümenimize iade edilen bu 
şikâyet arzuhali ürerine şimdiye kadar ne muame
le yapılmış olduğunun bir kere daha Mâliyeden 
sorulması muvafık görülmüş ve Maliye Vekâle
tinden alınan 28 Temmuz 1944 tarih ve Vasıtalı 
Vergiler Umum Müdürlüğü birinci şubeden alı
nan tezkerede âşar bedelinden borçlu Süleyman 
Sırn hakkmdaki ihtilâfın Adliye Vekâletiyle ya
pılan muhabere neticesinde ve müstedinin istih
sal eylemiş olduğa ilâm mucibince kendisine 29 . 
V . 1941 talihinde 3126 lira 92 kuruşun ödenmesi 
suretiyle halledilmiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Şikâyet mevzuu olan mahkû- 
münbih parayı müstedi Maliye Hâzinesinden tah- 
sü eylemiş ve şa suretle dilek^erineı gelmiş oldu-
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4995 Ali 'Kemal Oğuz, 
5087 '̂ Eski orman kâtibi.

5467
5595

Anamur.

Haksız olarak başka 
yere nakledildiği, har- 
cirahınm noksan ve
rildiği ve kanunsuz 
olarak müstafi addo
lunduğundan şikâyet.

5057
5154

4467
4530

Memed Polat. 
Cezaevinde mahkûm. 
Sivas. :

Sadık Kaya. 
Cezaevinde mahkûm. 
Keskin.

İş esası üzerine mü
esses cezaevine nakli
ni istiyor.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ğundan yapılacak muamele kalmadığına karar 
yerildi

Karar No. Karar tarihi

îş esası üzerine nıü- 
esses cezaevine nakli
ni istemektedir.

1572 18.XII.1944

Müstedi: Haksız yere başka mahalle nakledil
diğinden ve harcırahının noksan verildiğinden 
ve kanunsuz olarak müstafi addolunduğundan 
şikâyet etm^edir.

Ziraat Vekâletinin cevabında: lüzum ve işar 
üzerine başka yere nakledilen müstedinîn harcı
rah almasma rağmen vazifesine gitmediğinden 
Maaş Kanununun dördüncü maddesine tevfikan 
müstafi addedilmiş ve her nekadar Devlet Şûra
sına müracaatla İdarî bir dâva açmış ise de Ve
kâlete bir tebligat yapılmamış olduğu bildiril
mektedir.

îş düşünüldü: Hakkmda tatbik edilen mu
amelenin kanuna muhalif olduğundan bahsile mü
racaat eden müstedinin dileğinin bir idari dâva 
mevzuu olmassı ve bu yolda müracaatmm mes- 
buk bulunması itibariyle Encümence tâyini mu
ameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. - Karar tarihi

1573 18 . !XII . 1944

Müstedi: İş esası ürerine müesses cezaevle
rine naklini istemektedir.

Adliye Vekâleti ise : Müstedinin mahkûmiyeti 
on beş seneden fazla olduğundan seçim talimat
namesi mucibince bu husustaki talebinin şimdilik 
tervicine imkân olmadığını bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Tâyini muameleye mahal ol- 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1574 18 . X II . 1944

îş esası üzerine müesses ceza evlerinden biri
ne naklini isteyen müstedinin dileği üzerine ya
pılan tahkikatta sıhhi durumu itibariyle dileğin 
is'af olunamadığı anlaşıldığından tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1575 18 . X II . 1944
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4352
4404

4889
4 9 ^ ’

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ĵ er

Kurbaıı Tufan. 
Ycniçuma malıallesi 
Cami sokak No. 20 
Trabzon.

Arzuhal hulâsası

Davut Devran. 
Cezaevinde mahkûm. 
Krzincan.

Oğlu Nail Ece ’nin 
merkezde başka bir

Bahaettin Ece.
Evkaf Müdürlüğü 
karşısı sokak 8 No. 46 ' ^
Emekli jandarma.
Çanakkale.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Trabzon yerlimallar 
pazarında süiistimal- 
lerin vukuundan şi
kâyet.

Müstedi : Trabzon yerlimallar pazarında sui
istimallerin vukuundan şikâyet ve ihbaratta bu
lunmaktadır.

İktisat Vekâletinin, cevabında : Müstedinin 
mezkûr mağazadaki çuval suiistimaline iştirakin
den dolayı mağaza ile alâkasının kesilmiş olduğu 
ve bu suiistimal ile alâkalı diğer şahıslar hakkın
da da muameleye tevessül edildiği ve müessese 
şefi Sadi Altav’m hiç bir ilgisi bulunmadığı ve 
diğer çuval sirkati ile alâkalı şahıslar haklannda 
takiljata tevessül olunduğu bildirilmektedir.

Mütalâa : Müstedinin ihbar ettiği hususat 
hakkmda tahkikat ve takibata tevessül edilmiş ol
duğuna göre Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Elarar No. Karar tarihi

1576 18 . X I I . 1944

Meşrutan tahliyesini 
istiyor.

Müstedi : Adam yaralamak maddesinden do
layı hakkında mevkufen yapılan tahkikat mü
nasebetiyle meşrutan tahliyesini istemektedir.

Adliye Vekâletince : Müstedinin mahkûmiyeti 
hakkmdaki hükmün katiyet kesbetmiş olduğun
dan dileğinin kanunen şayanı kabul olmadığın- 

,dan bahsedilmdctedir.
îş dûfünüldü : Yüksök Meclisin 311 sayılı ka

ran dairesinde dileğin reddine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1577 18.XII.1944

Müstedi arzuhalinde : Oğlu Nail Ece ile bir 
okulda öğretmen olan Muzaffer Ece’nin merkez
de başka okula alınmasından şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : Nikâhtan ön
ce sevişip birleşmelerinin muhitte dedikodu 
uyandırması üzerine mahallî valiliğinin ve Ma
arif müdürlüğünün idarî bir karariyle yine ka
sabada ayrı ayrı okullarda istihdam edilen bu 
kan kocanın haklarında kanunsuz bir muamele- 
nin yapılmamış olduğu bildirilmektedir.

Dilek üzerine Encümence bir lûuamele ifası- 
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar târihî

1578 18. X II . 1944
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

 oturdukları yer
4400 j Ali  ̂Türkeköle.
4454 inhisarlar yeni depo- 

j dft 640 sicil sayılı Kr- 
[ zincan felâketzedeler 
I rinden Abduüahoğlu. 
i Alsancak - İzmir.

Arzuhal hulâsası

Üç sene kazanç vergi
si ahnınaması h.

3431
34W

Kâmil Özyöleu. 
Tutağın Miç köyün
den.
Cezaevinde.
.Ağrr.

Cezasının tahfifi h.

4S27
4907

Sadık Sakar ve ar. 
Akkırpı köyünden. 
Menıze nahiyesi. 
Kastamonu.

, Pamuklu mensucat 
tan iatifade ettirilme
leri hakkında.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Müstedi : Deprem sebebiyle kendisinden üç 
sene kazanç verdisi alınmamasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : 3773 sayılı 
kanuna tevfikan deprem tarihine kadar tahak
kuk ettirilip tahsil edilmemiş bütün vergiler 
alınmıyacaksa da sonradan tahakkuk edenlerin 
tahsilinin zaruri olduğu bildirilmektedir.

İş düşüniildü : İcabında kazai mercilere mü
racaatla halli iktiza eden dilek üzerine Encü
mence bir muamele yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1579 18 . X I I . 1944

Müstedi : Katil meselesinden dolayı aleyhin
de verilen hükümde cezayı azaltıcı sebeplerden 
dolayı cezasının tahfifi lâzımgeldiği halde mah
kemenin nazarı itibara almadığından şikâyet et
mektedir. . '

Adliye Vekâletince ; Celp ve tetkik edilen 
dâva dosyası münderecatına göre mahkemenin 
hükmü kanuna ve esbabı mucibeye müstenit bu
lunduğuna göre yapılacak bir ınuamele olma
dığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Yüksek Meclisin 311 sayılı 
kt r̂arı dairesinde mahkemeden verilen karar üze
rine Encümence yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

1580 18 . X I I . 1944

Müstediler: îpUk ve pamukl» mensucat tevzi
atından istifade ettirilmediklerinden şikâyet etr 
mektedirler.

İktisat Vekâletinin cevabında: 95 sayılı Koor
dinasyon kararının meriyete girdiği 15 . I I . 1941 
tarihinden evvel meslek halinde çalışan doku
macılara zatî ihtiyaçları için iplik verilmesi ve 
bu tarihteki tesbit harici kalanlara iplik veril
memesinin Vekâletlerinin tamimi iktİ2asından 
bulunduğu ve müstedilerin tesbit haricî bulun
dukları ve pamuklu mensucat tevziatından isti
fade ettirilmedikleri hakkmdaki iddiaflarınm da 
gayrivârit bulunduğu Kastamonu Vilâyetinin
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I I tahkikatına müstenit işaratmdan anlaşılmış ol-
i I dıı§u bildirilmektedir.
j  j tş düşünüldü: İktisat Vekâletinin sureti işa-

I  rina nazaran Encümence yapılacak muamele
I { olmadığına karar verildi.

i Karar. No. Karar tarihî

4556
4622

Behçet Güreşin. 
Etlik veteriner bak
teriyoloji enstitüiSü 
ayniyat memuru, 
^lâlûl üsteğmen. 
Ankara.

2071 ! 
2093’ !

llıtiyar Heyeti. 
Sabuncupmar nahi
yesi.
Kütahya.

Arazilerine yapılan 
müdahalenin meni.

1581 18.xn. 1944

Devlet Şûrası kara
rının iptalini istiyor.

Müstedi arzuhalinde: 3656 sayılı kanunun 24 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasındaki istisnadan 
istifade ederek almış olduğu hizmeti ahire zam
mının katma ve mehuzu olan 384 liranın istirda
dına gidilmiş ve bu sebeple Devlet Şûrasma mü
racaat etmiş ise de dâvasının reddedildiğinden 
ve mümasil bir hâdisede Dîvanr Muhasebatça 
müsait bir karar verilmiş olduğundan batîiAİe 
Devlet îj'ürası kararının iptalini istemektedir.

îş düşünüldü: Esas Teşkilât Kanununun $4 
ncü maddesine tamamen -muhalif olan dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

1582 18. X II . 1944

IfOstedî nahiye: Arazilerine yapılan müda- 
Halenhı menini istemektedir.

Dalıülye Vekâleti cevabi tezkeresinde : Ba
his mevzun araziye cebren tecavü» vâki olma
yıp evvelce satılan ve bu kere sahipleri tarafın
dan paralan iade edilmek suretiyle geri aluuı- 
rak 1942 yılındanberi Şeydi kSjrü ahalisi tara
fından zeriyat yapılmakta bulunan bu arazi re 
tapu sicillinde de bu köy namına kayıtlı buhm- 
ınakta olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Gayrimenkule vâki müdaha
lenin meni hakkındadaki iddiaların mahkeme
lerde halli, Yüksek Meclîsin 311 sayılı karan i<v 
br olduğundan tetkikat icrasına mahal görülme
yen dileğin reddine karar verildi.

Karor No. Karar tarihi

1588 18.X n . 1944
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2942
2976"

‘Ahmet'YıidTrnn. 
Mardin’in Savur ka
zası ahalisiriden. 
Denizlide ikamete me
mur.

j 'iftira yüîrönden gar- 
f be nakledildi ğirtden 
' şikâyet.

Mulıasımlarmm iftirası yüzünden garba ne- 
kil ve ikamete memur edilmiş olduğundan şikâ
yet eden müstedinin istidası üzerine yapılan tah
kikatta : Tahakkuk eden lüzum ve zaruret üzerine 
Vekiller Heyeti karariyle garbe nakledilmiş ol
duğu anlaşılmakla hususi kanunla Hükümete ve
rilen salâhiyet dairesinde tatbik edilen muame
leden dolayı Encümence yapılacak bir iş olmadı
ğına karar verildi.

Eüarar No. Karar tarihi

1584 18 . X II . 1944

5568 Vahit JiTnak.
5^9 i Aı-paçay kazasında 

! mukim, 
i Kars.

’ Kazadaki süiistimal- | 
1er hakkında vâki dh- ! 
bar ve tekitlere r ^ -  
mon‘ müfettiş gönde- ! 
rilmediğinden şikâyet:

1123
1132

Refik Algüney. 
Emekli Binb«şı. 
Hamdibey mahallesi, 
M. Tepe sokak No, 41 
Biga.

Hububata elkoyma 
işlerinde .iştilıdam e- 
dildiği zama^ ait is
tihkakının venlmesi.

Telle müracaatta bulunan müstedi kazadaki 
suiistimaller hakkında vâki ihbar ve tekitlerine 
bir müfettiş gönderilmediğinden ve cevap veril
mediğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Suiistimal 
yapan memurlar hakkında tahkikat yapılmış ve 
suçlu olanların tevkifi ile haklarında takibata te
vessül edilmiş olduğu bildirilmektedir,

îş düşünüldü: Muhbir müstedinin ihbarı ta
hakkuk etmiş ve icap eden takibata tevessül edil
miş olduğuna göre Encümence yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Kavaı* tarihi

1585 18 , X II . 1944

1942 senesinde hubu))ata el koyma işlerinde 
istihdam edilmiş ve istihkakının verilmemiş ol
duğundan şikâyet, eden müstedinin arzuhaline 
karşı Dahiliye Vekâletinin en son cevabında : 
Müstedinin 36 günlük istihkakı olan 54 liradan 
49 lira 50 kuruşu ödenmiş ve tahsisat kalmadı- 
ğmdan diğer istihkak sahipleriyle birlikte mu
maileyhin geri kalan 4 lira 5Ö kuruş alacağının 
tesviyesi için havale istenmiş ise de burada he- 
sabatın teftişi lüzumu hâ-sıl olmuş bulunduğun
dan teftiş neticesinde bu istihkakın da ödenece
ği bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Muameleye kanaat hâsıl edi
lemediği surette müstedinin salâhiyetli kaza 
merciine müracaat hakkı derkâr olduğundan 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1586 18. X II . 1944
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279
Arif Onan.
Askerî posta. 1352, 
III Tb. 9. Bl. Tk. K. 
V<1. Teğmen. 
Hîilıkesir.

İskân edilmediği h.

5007
ÖÖÖO'

Enver (Jakıroğlıı. ; Ordudan ilırac* kara- 
Askerî posta No. 15220 rının kaldırılması h. 
Üsteğmen Arif Ko- 
per eliyle.
Trabzon.

Reis 
Balıkesir 

fT. Karan

M. M. 

Ordu 
ff. Şarlan

Kâtip 
Tokad 

M. Develi

îzmir Kayseri
OlŞ-Türsan Dr. H. H. Cura M. K. Şatır

Yozgad 
y . D, Karslıoğlu

Giresun 
t. Oürak

102f) da  i lt ica  suretiy le  Y u n a n is ta n ’dan  g e l 
d iğ i  v(' m üracaatta l )u lunduğu halde iskân edi- 
]('nıediğind<>n şikâyet etmektedir.

Yapılat! tahkikatta : Dilek üzerine Encü
mence 5145 sayı altında 11. V I I . 1042 de karar 
v(>rilmiş olduğundan tekrar ya])ilaeak muamHe 
olmadığına karar \erildi.

Karar No. Karar tarihi

1587 18 . X I I . 1944

iMüstcdi hakkındaki ordudan ihraç kararının 
kaldırılmasını istemektedir.

Millî ]\rüdafaa Vekâleti cevabında : Müstedi- 
n̂n ahlâki kusurlarından ötürü sicil talimatna

mesinin 33 ncü maddesi delâletiyle 1683 sayılı 
Tekaüt Kanununun üçüncü maddesini değişti
ren 33fi0 saydı kanunun birinci maddesinin (H) 
frki'ası ahkâmına tevfikan tekaüde sevk ve or
du ile alâkasının kesilmiş olduğunu ve hakkın- 
daki muamele, hükmen ordudan ihraç, şeklinde 
olmayı]) çeşitli ahlâki kusurlarından dolayı or
duda İvakası caiz olamıyacağı hakkında müte
selsil sicil âmirlerinin doldunnuş oldukları sicil
ler üzerine mevzuat hükümleri dairesinde yapıl
mış bulunduğunu ve dileğin İdarî bir dâva mev
zuu da olamıyacağını bildirmektedir.

tş d ü şü nü ld ü  : D ilek ;  b i r  dâva mevzuu o la 
bilirse müstedinin  sjılâhiyetli m ahkem eye mü- 
rîîcnnt etmesi icabedi'ceyine ve muanıelenin m a 
hiyetine ırfire Encüıneıuh ' totkikat icrasına ve k a 
rar itasına mahal o lm adığ ına  karar  verildi.

Karar No. Karar tarihi

Balıkesir 
P. Etrioğlu

Samsun 
î. Ezfju

1588

Balıkesir 
//. Onat

18 . X I I . 1944

Denizli 
F. Asal

Van 
N. Berker

—4-
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Dursun Güieçek. 
Cezaevinde mahkûıu. 
Mtüatya.
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i Asrî cezaevine nakli 
lıatîkında.

4138 A ZIH i Yazıeıoğlu. 
4190 Saimbeyli.

Malmüdürü ve orman 
memurunun yolsuz 

1 hareketi hakkuıda.

Müstedi : Tahsildar olması sebebiyle tahsil et
tiği parayı Behisni kazası malınüdürlüüne ver
miş iken vermediği suçla bilmuhakeme beş sene

■ on aya malıkûm ve mağdur olduğundan ve iki 
senedenberi Malatya eczacvindc bulunduğundan 
bahsi! e sekiz nüfustan ibaret ailesi efradı peri
şan bir halde olduğundan hiç olmazsa asrî ceza
evine gönderilmesini istemektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta : Ceza Kanununun bazı maddele
riyle 3035 numaralı kanundaki muvakkat mad
deyi değiştiı-en 3112 sayılı kanunun muvakkat 
(B) bendi hükmüne müsteniden tanzim kılınan 
seçim talimatnamesi bir takım suçlar arasında 
zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikâp veya Türk Ceza 
Kanununun 6 ncı babının 1, 2, 3 ncü veya 5 nci 
fasıllarında yazılı sahtekârlık suçlarından biriyle 
mahkûm olmayanların mezkûr cezaevlerine nakil
leri lıakkmda fiş tanzimini âmir olup adı geçenin 
suçu zimmet ve ihtilâs olması hasebiyle iş esası 
üzerine müesses cezaevlerine gönderilmesi hak- 
kındaki dileğinin bu itibarla yerine getirilmesine 
imkân görühnediği bildırilmişıtir.

tcabı göı*üşüldü : Müstedinin mahkûmiyet 
nevi itibarİ3'le dileğinin yerine getirilemiyec^i 
yofundaki beyanat kanuna uygun görülmekle Kn- 
eümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Kariar No. Karar tarihi

1589 25 . X I I . 1944

Müstedi : Malmüdürü Bayramkoyün kayma
kam vekili iken Orman memuru Muharrem önerli 
ile anlaşarak Ofis işlerinde 14 köyden binlerce li-
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ra menfaat temin eylediklerini v© iki köydeki suç
lan sabit olduğu halde Millî Korunma Mahkeme
sine verilmediklerim ve Adliyeye tesir yapıldığı
nı ihbar etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabî teûskeresinde : Muh
bir Azminin bu mesele halckında Başvekâlete, 
Maliye Vekâletine ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğüne de ihbarda bulunması üre
rine keyfiyetin tahkik olunduğu ismi geçen Az
minin iptida Saimbeyli tahsilât kâtibi iken Pe
ke kazasma nakledilmesi üzerine malmüdürü ile 
aralan açddığı ve haha evvel Saimbeyli de Top
rak Mahsulleri Vergisi Kanunımun tatbikatında 
suiistimali haber verilmesi üzerine mahkemeye 
verildiği için bu takibatın malmüdürü tarafından 
tahrik edildiğini zannederek malmüdürü hakkın
da şikâyetler yaptığı ve mahallî Cumhuriyet 
müddeiumumisine de haber vererek adli takibat 
başladığı ve malmüdürünün suçu görülmediğin
den beraet ettiği ve defterdarlıkça yapılan gizli 
tahkikat neticesinde Azmi’nin eskidenberi bu gi
bi ihbaratı kendisine meslek edindiği ve adli ma
kamlarca, suçun sabit görülmediği için beraet 
eden malmüdürü hakkında başka bir muamele 
ifasına mahal olmadığı bildirilmiştir. Orman 
memuru Muharrem’in l ’arti müfettişinin göster
diği lüzum üzerine Çiçekdağma kaldırıldığı Zi
raat Vekilinin işarından anlaşıldığı bildirilmek
tedir.

îş düşünüldü : îhbar üzerine tahkikat yapıl
mış ve fakat ihbarat sabit olmamış olduğundan 
bir muamele yapılamamış ve Encümence tâyini 
muameley mahal görülememiştir.

Karar No, Karar tarihi

1590 25 . X II . 1944

5276 i Halil Hihni Kişmir- 
5îm  ; oğlu.

I Teniyiz ınahkeınesi û- 
! zasından.

A lika ra.

I Ağustos 1943 tarihin- 
i don itibaren maaşın

dan kesilen miktarın
I

iadfsi hakkında.

Müstedi : Temyiz ]\Iahkemesi Haysiyet Diva
nınca hakkında tavsiye karan verilmiş olması 
dolayrsiyle Vekâletçe terfio layık görülmiyerek 
kendisine Barem Kanunu mucibince üst derece 
maaî ı verilmemesi mezkûr kanun ile Hâkimler 
Kanununun 46 ncı maddesi hükümlerine muha
lif olduğundan 1943 yılı Ağustosundan itibaren 
maaşından kesilen miktarın iadesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin mütalâanamesinde : Müs
tedi nin arzuhalinde bahsettiği Hâkimler Kanu
nunun 46 ncı maddesi; 3 ncü ve 2 nci sınıflara



eo
JS

5İ
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

4937
^ 2 7

Niyazi Erca.
Vilâyet âaire müdürü, 
tzmir.

- i -
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j

ayrrma şart ve usullerinden bahis olan Hâkim
ler Kanununun ikinci fasima dâhil birinci sınıf 

. hâkiııılere şûnıil bulunmamış olduğundan mÜ8- 
tedi hakkında kabili tatbik olamıyacağını ve ni- 
lokinı Haysiyet Divanınca da mumaileyh hak
kında Temyiz ikinci reisleri ile Temyiz âzaları- 
na mahsus olan. Hâkimler Kanununun 96 ncı 
maddesine göre karar verilmiş bulundu^ı di
ğer taraftan mumaileyhin arzuhalinde zikrettiği 
veçhile almakta bulunduğu kadro maaşından 
tevkifat yapılmış olmayıp yapılan muamele terfi 
için muayyen müddeti ikmal etmekle beraber 
terfie de hak kazanmış olanlara verilmesi lâ- 
zımgelen üst derece maaşının; terfie hak kazan
mamış olması noktasından mumaileyhe verilme- 

* meşinden ibaret bulunduğu ve bu itibarla tatbik 
' edilen muamelede kanun hükümlerine muhalif bir 

cihet bulunmadığını bildirmektedir.
îşin icabı görüldü : Dilek ve tat\)ik edilen mu

ameleye gcire Encümence bir muamele ifasına 
mahal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1591 25 . X I I . 1944

Hizmet müddetinin 
tekaüt hesabına sayıl
ması hakkmda.

4132 Kenan Erol.
4184 ! ^crafet S. No. 16 E- 

mekli piyade yüzbaşı. 
Erenköy - İstanbul.

Hizmeti ahire zama
nının maaş tutarına 
katılmadılından hak
kının korunması.

Orebene ilkokulunda geçen hizmet müddet
lerinin tekaüt hesabına sayılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : Bu mektepte 
geçen hizmetlerine mukabil maaşını İslâm cemaa
tinden aldığı ve İslâm cemaati tarafından idare 
olunan mekteplerde geçen zamanın tekaüt hesa
bına sayılacağına dair 1683 sayılı kanunda bir 
madde bulunmadığı cihetle isteğin yerine geti
rilmesine kanuni imkân olmadığı bildirilmiştir, 

îş düşünüldü : Dilek bir tesis mevzuu oldu
ğundan yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1592 25 . X I I . 1944

Müstedi: 1683 sayılı Tekaüt Kanununun neş
rinden önceki kanunla tekaüdü icra edilmiş ve 
1683 ve 3835 sajalı kanunlarla 1683 sayılı ka
nun mucibince maaşına yapılan zamlardan müs
tefit olmuş ise de 4464 sayılı % 40 zam kanunu
nun birinci maddesinin sarahati karşısında hiz
meti ahire zammının maaş tntanna katılmadı*
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Zehra Balkan. 
Jîariciyc Vekâltei ıne- 
ınurlarından,
Ankara.
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Liso nıoznnıı hakkın
dan istifade ettiril
mesi hakknıda.

ğmdan hakkının korunmasını istemektedir.
Keyfiyet Maliye Vekâletinden sorulmuş ve 

alınan cevapta: 1683 sayılı kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere bağlanmış olan maaşlar 
hakkı ııdaki 4464 sayılı kanunun ikinci madde
sinde (1683 sayılı kanunun 7 nci maddesi gere
ğince yapılan zamlar - hizmeti ahire zammı - 
birinci madde hükmüne tâbi değildir) denildiği
ne Köre müstedinin hizmeti ahiresinden dolayı 
maaşına bu suretle yapılan zammın aslî maaşına 
katılmasına kanunen imkân olmadığı bildiril
miştir.

îcabı görüşüldü: Eski Tekaüt Kanuniyle 
bağlanan maaşa 1683 sayılı bugünkü Tekaüt Ka
nununun 7nci maddesi gereğince yapılan hiz
meti ahire zammının 4464 sayılı kanunun ikin
ci maddesi hükmünce eski bir mütekaidin almak
ta olduğu nıaag tutarına katdmıyacağı musarrah' 
olduğundan bahsile isaf edilemiyen dilek üreri
ne mürettep muameleye kani olmadığı takdirde 
müstedinin kaza merciine müracaatta muhtar 
olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1594 2 5 .X n . 1944

Müstedi: İstanbul’da Çapa Kız-Sanayi Sulta
nisinin 1339 - 134Î senesi mezunu bulunduğu 
halde lise mezunu hakkından istifade ettir ilme
diğinden şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi tezkeresinde: Di- 
lekç(' sahibi gibi 1924 - 1925 den evvel 6 yıllık 
ilk okulla dört yıllık orta meslek okulunu biti
rerek topu on yıllık bir öğretim görenler, bugün
kü beş yıllık orta meslek okulunu bitirip yine 
topu on yıllık -bir öğrenim öğrenenlerle aynı se
viyede iseler de 3656 sayılı kanunun 3 neü mad
desinin (C) fıkrası (orta tahsille aynı zamanda 
meslek tahsili veren enaz beş y ıllık ..........mes
lek mekteplerinden mezun olanlar) şeklinde ya
zılı bulunduğundan sırf orta meslek öğrenim
lerinin dört yıl tutması dolayısiyle aynı haklar
dan istifade ettipilememekte oldukları ve Zeh- 
t’a halkan ın bu mesele münasebetiyle vekâlet 
ale.vhıiıe Devlet Şûrasma açtığı dâvanın Şûraca 
2181 ;;ay:lı kararla reddolunduğu bildirilmekte
dir

tş (lüsünttida: Hâdise Devlet Şûrasmca tct-
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kik edilip karara bağlanmış olduğundan Yüksek 
Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan Encümen
ce yaıjrlaeak muamele olmadığına kai’ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1594 25 . XU  . 1944

3817
7863

ITasan ('oylan. 
Vo»icc'?ıİTi Ak köyün
den.
(Jatıakkale.

(\‘zasıııın lıafiflctil- 
ıiK'si hakkında.

4780 ' Yusuf Kaman. 
4Ş6Ö I Cezaevinde, 

i .Alalatya

Cezaevinde çalışmak 
üzere fişinin tanzimi 
hakkında.

ıMüst(!di: Katil kastı olmaksızın İsmail Ta- 
])an'ı yaraladığı ve yaralının kendisini iyi te
davi ottirmomosi yüzünden ölmesiyle kendisinin 
zülıulen kasten adam öldürmü.'  ̂ gibi on sekiz se
ne ağır hapse mahkûm edildiği cihetle Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 20 ncı maddesi mucibince 
katileşen bu hükmün hafifletilmesini istemekte
dir.

\'ekâletin eevahnıda : Müstedi hakkında ve
rilen hükmün kanuni delillere istinat ettiği ve 
Temyizden de geçmek suretiyle katileştiği ve 
cezayı hafiiletiei kanuni l)ir sebep te görüleme
diği bildirilmiştir.

Jş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına kadar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1595 25 . X I I . 1944

Müstedi : Yeni cezaevlerinde çalışmak üzere 
fişinin tanzimini istemektedir.

Vekâletin cevabında ; İş esası üzerine kurul
muş olan yeni cezaevlerine sevkedileoek mahkûm
ların 3112 numaralı kanuna müsteniden tanzim 
kılınmış olan talimatnameye tevfikan seçilerek 
göndorildiklori ve mü.stedinin yol kesmek suçun
dan mahkûm edilmiş olmasına göre mezkûr ta
limatname müfadına göre gönderilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

İş düşiinüldü ; Talimatnameye muhalif olan 
dileğinin tervicine imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4462^ Mustafa Kurt. | Vekilinin mahkemece 
4525 ’ »Şeyhyayla köjünden. kabulü hakkında. 

Oördes.

1596 25. X II . 1944

Müstedi: Bir eeza dâvasında Adliye Vekâ
letinin tamimi üzerine vekilinin mahkemeye gir
mekten menedilmiş olduğunu ve halbuki kazala
rında baro müteşekkil olmadığı ve dâva vekili de 
bulunmadığından vekilinin mahkemece kabulü-
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! nün Adliye Vekâletine teliğ edilmesini istemek
tedir.

I Adliye Vekâletinin cevabında: Ceza Muhakeme- 
i  leri Usulü Kanununun 137 nci maddesinde müda- 
I fiin avukatlık veya dâva vekilliği etmeğe kanuni 
I salâhiyeti olan kimselerden intihap olunabileceği- 
' ni kabul etmiş olduğundan hukuk usulü muhake- 

! I meşinde mevcut istisnai hükmün mev^^dine has-
I rı suretiyle tatbiki zaruri olup ceza dâvalarında
' ' ancak avukat ve dâva vekillerinin vekâlet edebi-

 ̂ lecekleri bildirilmiştir.
! ' I  İş düşünüldü: Neitce tâyini muameleye ma-
.  ̂ hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1597 2 5 .X I I .1944

44î)6
4561

A yşe  Dilbaz. 
Kııt lutnn köyün ion. 
(Jöi’des.

Müdafaası için tâyin 
(!İ1iği vokiliııin nıa".- 
keıneyo kabulu lı

4930 I Rıza Çetin. 
■5Iİ2O ' Berpuna.

Hukuk hâkiminin de
ğiştirilmesi hakkında.

Mrzuhal meali: Kazalarında baro müteşekkil 
olmadığı, dâva vekili de bulunmadığından huku
kunu müdafaa zımnında ruhsatnamesiz bir zatı 
vekil tutmuş ise de Adliye Vekâletinden gelen 
bir tamim üzerine ceza dâvasına vekil olarak 
kabul edilmemekte olduğundan hukukunun mü
dafaası için tâyin ettiği vekilinin mahkemeye 
kabulü hususunda Adliye Vekâletine tebliği is
tenmektedir.

Vekâletin cevabında: Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 137 nci maddesinde müdafiin 
avukatlık veya dâva vekilliği etmeğe kanuni 
salâhiyeti olan kimselerden intihap olunacağının 
zikir ve tasrih etmesine binaen bu salâhiyette 
olmıyanların ceza dâvalarına kabul edilmediği 
bildirilmiştir.

tş düşünüldü: Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. 
1598

Karar taıihi 
25.xn.1944

Müstedi: Bergama Hukuk hâkimi Abdurrah- 
man Sincerin değiştirilmesini istemektedir.

Vekaletin cevabında: hakkında şikâyet edilen 
hâkimin Darülhilâfe medresesiyle Darülfünun 
Hukuk şubesinden aliyyülâlâ derece mezun bu
lunduğu ve şimdiye kadar geçirdiği memuriyet 
Iıayatında dürrüstlüğü ve halkın itimadını celple 
iştihar ettiği ve hakkmda bir şikâyet vukubulma- 
dığı bildirilmektedir,

tş düşünüldü: Bu ihbar üzerine bir muMneİQ
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oturduklan 7er ı ____________
i . ' ifasına malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4746
4S20

1599 25 . X II . 1944

Jlütioyin
ner.
KaraUiîj
Knıokli
•nuayeui
îmir.

Calıit Çeti-

305 S. No. 3ü 
l ıici simi’
! ıncmui-u.

li'Hİlunı o ’ akınrrı ye- 
nidoıı tetkiki hakkının
vonlnu'sı.

4444 I
4505 !

Memet Demirbaş.
O r  atelyeai Kazanha-; 
ne şubesinde No. 13İ90* 
Siva.s.

Terfi ettirilmesi h.

4353
4405

^fahmut Behçet. 
Tenao Palaee B. P. 
No. 33 ^
Beausolcil (A. M.) 
Franee.

Miistodi: Kazandrğı prerek gümrük komisyon
culuğu imtihanını kazanmadığından bahsile ka
bul etmediklorinden evrakının yeniden tetkiki ile 
hakkının yerine getirilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabında;
Müstedinin 1093 saydı kanıma göre yapılan 

gümrük komisyonculuğu imtibanıha girmiş ise de 
muvaffak olamamış ve komisyonun bu kararma 
karşı vâki itirazı üzerine de imtihan evrakı tek
rar tetkik ettirilerek komisyonun karar ve tetki- 
katının yerinde olduğu görülmüş ve bu karara da 
kanaat etnıiyerek mumaileyhin acımış olduğu ida
ri dâvanın da Devlet Şûrasmca reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1600 25 . X II . 1044

Aıuı vîi tana a vdetine 
müsaede edilmesi h.

Müstedi: Emsallerine nispeten fazla çalıştığı 
halde terfi ettirilmediğinden şikâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabında: 1943 Tem
muzunda girmiş olduğu liyakat imtihanında 
kopye yapmış olduguıulnn terfi ettirilmemiş ve 
1944 itutiham i(jin de listeye dâhil bulunduğıiTi- 
dan ibrazı ehliyet ettiği surette terfi edebilece
ği bildirilmişti.

îş düşünüldü: Yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1601 25 . X n  . 1944

Müstedi: Sakıt hanedana mensup damatlar
dan addolunarak tehcir edilmiş olduğundan ve 
esasen hanedan damatlığına da mensup olmadı
ğından vatana avdete müsaade edilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâleti : Müstedinin durumu 431 
sayılı kanunun ikinci maddesine temas etmekte 
oiıuasına göre avdete kanuni imkân olmadığım 
l)i]dirmiştir.

iş düşünüldü: Dahiliye Vekâletinin sureti
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I işarına ve müstediniu tâbi bulunduğu mevzuata 
i göre yapılacak muamele olmadığına karar veril- 

i i di.
' Karar No. Karar tarihi

4217
4269

IMonıet Çetin. İmtihan hakkının ta-
üıısıısi ıııuiıaHebe tJih- nınması. 
sil iTieuuıru.
(îa/iaııteb - Nizip. ,

316ü Abdullah 
3203’ Avukat.

l ’̂ sulsü/ olarak tarhe- 
(lil(Mi kazaîK' ver«,nsi' 
Inıldvinda.

4717
4791

Hakkı özel.
Kski Kuyumcular 
niahalksi Atalar S. 
No. 45
yj(‘Zü(‘i kalfası. 
Balıkesir.

Altr sanıflr yıldırım 
nümune mektebinin 
orta mektebe muadil 
tııtulnuvsı hakkında.

1602 25. X I I . 1944

Müstedi: Gazianteb mülga istinaf mahkeme- 
.sinde zabıt kâtibi iken müstantiklik imtihanına 
girmiş olduğundan hakkının tanınmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin tezkeresinde: Müstedi 
vaktiyle Hazianteb Adliye Encümeni muvacehe
sinde imtihana girmiş ise de imtihanı kazana
mamış olduğu gibi mevzuata göre de hâkimlik 
srmfına kabulüne imkân kalmamış olduğu bil
dirilmiştir.

iş düşünüldü: Dilek üzerine Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

.1603 25 . X I I . 1944

IMüstodi : Usulsüz olarak tarhedilmiş bulu
nan lotzano vergisinin terkinini istemektedir.

]\Ialiye Vekâlt'tiniıı (‘evabında : Müstedinin 
iddiası vAi'it ‘''öı-ülorek usulsüz tahsil edilen mez
kûr verdinin terkini hususunun mahallî defter
darlığına yazılmış olduğu Inidirilmiştir.

tş düşünüldü : Müstedinin talebi dairesinde 
namına tarholunan verginin terkini cihetine gi
dilmiş olduğundan yapılacak muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1604 25 . X I I . 1944

Müstedi ; Altı smıflı Yıldırım Nümune Mek
tebinin orta mektebe muadil tutlumasını iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : Rüştiyelerin 
kaldırılması tarihini takip eden 1330 - 1331 yı
lından itibaren a(,*ılmış olup herbiri ikişer sı- 
nıilı ulâ, mutavassıt, âliye devrelerini muhteva 
ilkokullar 23 Eylül 1329. tarihli Tedrisatı İp
tidaiye Kanunu muvakkatinin 5 ve 23 ncü mad
delerine göre kurulmuş olduğu bu okulların da- 
!ia niıee mevcut olan rüştiye okullariyle muka
yesesine ne bünyelerinin, ne de mevzuatının
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4456
4519

Mustafa San.
Aşai ı̂ Karadere kö
yünde.
Eski adliye mübaşir- 
]('rindon.
Bahçe.

Tekaüt maaşı veya 
ikramiye verilmesi.

4741
4815

Çubuk. lıakkıda.

, Hüseyin Akmeı. Batapn tasaırınıfıında 
Vukan Çavındır mtıh-| bulunan arazinin elin- 
tai’i. 1 den alınmak istendiği

müsait olmadığı bildirilmiştir.
îş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol

madığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1605 25. X I I . 1944

Müstedi r Mesbuk hizmetlerine göre ya teka
üt maaşı veya ikramiye verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin 
hizmet müddetine nazaran tekaüt maaşı tahsisi
ne veya ikramiye verilmesine imkân olmadığı 
bu husustaki dâvasının müruru müddetten do
layı Devlet Şûrasınea reddedilmesi bulunduğu 
})ildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin hizmeti 11 sene 3 
ay 22 günden ibaret bulunmasına göre istihdam 
olunduğu tarihte mer’i ahkâma göre tekaüt ma
aşı bağlanmasına ve ikramiye verilmesine imkân 
görülememiş ve esasen Devlet Şûrasına açtığı 
dâva da müddet mürurundan sonra ikame edil
diğinden dolayı reddedilmiş bulunmasına göre 
Bncümenimizce yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1606 25 . X I I . 1944

Müstedi: Tapu ile tasarrufunda bulunan ara
zisinin Orman Tahdit Arazi Komisyonu tarafın
dan Devlet arazisi olarak elinden alınmak istenil
diğinden bahisle yeniden teşkil olunacak bitaraf 
bir komisyon marifetiyle tctkikat yaptınimasını 
istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında: 3116 sayılı Or
man Kanununun beşinci maddesi mucibince teş
kil edilmiş olan ve Ankara vilâyetine mürettep 
bulunan 2 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
tarafından Çubuk kazası merkez nahiyesine 
bağlı Çavındırözü ormanlarının tahdit neticesi 
tanzim kılınmış olan 20 . X I . 1943 tarihinde 
Yukançavmdır köyüne talik ve 22 . ÎI . 1944 
gün ve 5636 sayılı Resmî Gazete ile de ilân edil
miş ve köy smırmda ve orman içerisinde bulunan 
tapulu tarlaların fiili vaziyetleri tesbit olunarak 
köyünden intihap olunan ehlivukufları iştirakiyle 
teşekkül eden heyet tarafmdan tasdik ve imza 
edilmiş olduğu ve 3116 sayılı Orman Kanununun
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3442
3481

Ahmet Tuna. 
İkiçeşme mahallesin
den.
Eskişehir - Seyitgazi.

Müddeiumuminin yol
suz hareketlerinden 
şikâyet.

4827
4904

Mehmet Keskin ve 
arkadaşları.
Yeniceoba köyünden 
Cihanbeyli.

Hâzineye ait arazi
nin köylüye teslim 
ile namlanna tescili 
hakkında.

7 nci maddesi tahdit kararlarma razı olmayan
ların üç ay zarfında mahallî mahkemelerine mü
racaat hakkı vermiş olduğu ve Orman Kanunu
nun mezkûr 7 nci maddesi mucibince bu kararm 
kesbi katiyet etmiş olacağından vekâletçe bir mu
amele yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Ziraat Vekâletinin sureti işarı
na göre Encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına ve bir dâva mevzuu olan hâdise hak
kında müstedinin ait olduğu mahkemeye müra
caatı iktiza edeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1607 25 . X II . 1944

Müşteki : Mahallî müddeiumumisi İbrahim 
Geı-men’in ırza tasallût ve yolsuz hareketlerinden 
şikâyet etmektedir.

Vekâletin cevabında: Kocası tarafmdan aley
hine boşanma dâvası açılan Hatice Çınağı arasıra 
■geceleyin evine kabul eden ve kazaya gelen tiyat
roculardan şarkı söyleyen bir kadın ile bir erkeği 
evine dâvet ederek şarkı söyletmek suretiyle 
aleyhinde dedikodu vukuuna sebebiyet verilen ve 
bir kaç defa izinsiz vazifesini terk ile Eı^işehire 
giden müddeiumumi hakkında inzibatî ceza tâyin 
edildiği ve diğer tâyin etmeyen ihbarlardan do
layı muamele tâyinine mahal görülmemiş olduğu 
ve kendisinin hâlen Mihaliccık Müddeiumumiliği
ne nakil ve tahvil edildiği bildirilmiştir.

tş düşünüldü: Tââyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1608 25 . X II . 1944

Hâzineye ait arazinin köylüye taksimi ile 
namlanna tescilini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinden gönderilen cevapta: Müs- 
tedinin köyünde toprak tevzii talimatnamesinin 
birinci maddesinin A fıkrasında tasrih edilen 
Devletin hususi mülkiyetinde ve Hazine namı
na kayıtlı arazi olmadığı;

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan ve 2644 sayılı Tapu Kanununun imar ve 
ihyaya müteallik altıncı maddesine tevfikan 
tevzii mümkün 722 hektar arazi bulunmakta ise 
de bunun umumun menfaatine terk ve tahsis edil-
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5118 Ağit Söylemez.
5221 Erzurum cezaevinde. 

Erzurum.

Garp vilâyetlerine 
nakledildiğinden şi
kâyet.

4917
5066

Mehmet Polat. 
Cezaevide. mahkûm. 
Sivas.

Müessese cezaevine 
nakli hakkında.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

miş mera olduğu iddiasiyle mahkemede dâva 
derdesti rüyet bulduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : öğrenilen vaziyet karşısında 
Encümence bir muamele ifasına imkân olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1609 25 . X I I . 1944

Müstedi : Haksız olarak ailelerinin Garp vi
lâyetlerine nakledilmesinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Müstedi ve 
kardeşlerinin Kürt isyanına katılmış olması iti
bariyle memleketlerinde ikametleri mahzurlu 
görüldüğü gibi müstedinin katil ve gasp gibi 
âsayişi ihlâl eden eşhastan bulunmalan dolayı- 
siyle Garp vilâyetlerine nakilleri 3 ncü Umumî 
Müfettişlik tarafından bildirilmekle 9 . III . 1944 
tarih ve 3/594 sayılı İcra Vekilleri Heyetinin 
karan mucibince müstedi Ağit Söylemezdin aile
leri efradiyle birlikte Antalya , Mirza’nın Yoz- 
gad ve Rıza’nın İzmir vilâyetlerine nakledildik
leri bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Muamelenin cereyanına göre 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1610 25. X I I . 1944

Müstedi : 30 sene müddetle hapse mahkûm 
olduğu ve bu cezanın altıda birisini hüsnü hal 
ile geçirdiğinden bakiyesinin yeni cezaevinde 
geçirmesini istemektedir.

Vekâletin cevabında : 3112 sayılı kanun ve 
müstenidi bulunan talimatname müfadına göre 
iş esası üzerine müesses cezaevlerine geri kalan 
cezası on beş seneden fazla olmayan mahkûmla
rın seçildiği ve bunlar hakkında fiş tanzim edil
diği cihetle müstedinin geri kalan cezası on beş 
seneden fazla olduğundan talebinin is’afına im
kân olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1611 25. X I I . 1944



5060
596T

Arzuhal verenle-1 
rin adı, sam ve | Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer j 
Ulvi Arar. İlâmdan bakiye ka-
Gümrük müdürlüğü lan 13255 kuruş zim- 
muhasifci. ! metmm terkinine ka-
Rize. I rar verilmesi h.

3258 Servet Yalgın.
3295 Humsi muhasebe va- 

! ridat memuru. 
Çorulı.

Eûe'iftien karan ve ike sebepten verildiği

Müstedi : 1938 yılında Mardin Gümrük Mu
hasibi iken aynı malî yılın idare hesabının tet
kik ve muhakemesi sonunda Divanı Muhaseba
tın 873 sayılı ilâmiyle yolsuz sarfiyattan ötürü 
652 lira 72 kuruş tazminine mahkûm edildiğin- 
dan, iadei muhakeme talebine havi müracaatı 
üzerine 998 sayılı ilâmla bu borçtan 517 lira 56 
kuruşun tenziline hükmedildiğinden ve bakiye 
hakkmdaki iddia iadei muhakeme sebeplerinden 
görûlmiyerek reddedilmesi üzerine keyfiyetin 
temyizen tetkiki istenilmiş ise de bu istek silâh 
altında bulunduğu sırada yapılmış ve sahra pos- 
tasiyle gönderilmiş olduğundan muayyen müd
deti içinde varmamış olduğu için Divan Reisli- 
ğince reddedildiği ve bu zıya keyfiyetinden tak
siri olmamakla beraber ilâmdan bakiye kalan 
13255 kuruş zimmetinin terkinine karar verilme
sini istemektedir.

Bu hususta Divanı Muhasebat Reisliğinden 
alman cevapta : Mülga Mardin Gümrük Muha
sipliğinin 1938 yıh idare hesabma ait 873 sayılı 
ilâm hükmüne karşı 20 . V I I I . 1941 tarihli dilek
çe ile iadei muhakeme talebinde bulunan müs
tedi hakkında yapılan tetkikat sonunda 998 sa- 
jah zeyil il^m hükmüne karşı da temyizen iti
raz eylediğine dair bir kayda rastlanmadığı ve 
kendisinin askerde bulunduğu sırada keyfiyetin 
temyizen tetkiki yolundaki arzuhalinin zıyaa 
uğradığmı tevsik edemediğinden bu iddiası üze
rine bir muamele yapılamıyaeagı ve eğer tesbit 
ve tevsik edebilirse temyizen tetkikat icra edile
bileceği bildirihrii^tir.

îcabı görüşüldü : Yerinde görülen bu cevap 
kaı-şısmda Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

E[arar No. Karar tarihi

1612 25 . X I I . 1944

Dört buçuk sene hiz
metinin dikkate alı
narak verilmesini is
tiyor.

Müstedi : Kadro bulunmaması sebebiyle 25 
liraya terfiine imkân görülemediğinden ve vilâ
yetçe Dahiliye Vekâletine gönderilen yazıda 
maaşmın 20 liraya çıkanidığ ı bildirilmiş ise de 
bunun tedncen yapılması yüzünden mağdur ol
duğu için arada geçen yıllara ait maaş farkının 
verilmesi hakkında vâki müracaatı üzerine vekâ
let emrine almdığmdan bahisle ; Kadro olsun ol
masın tanınmış olan hakkının dört buçuk sene-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

4732 ' 
4806^

H, Sami Aydın, 
^̂ ekerhoca mahallesi 
No. 2
İktisat Vekâleti E. 
mekli memürin mü
dürü.
Bursa.

Tekaütlük muamele
sinin yolsuzluğundan 
şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ye varan hizmetinin dikkate alınarak verilmesini 
istemektedir.

Bu hususta Dahiliye Vekâletinden alman ce
vapta :

Müstedinin Çoruh vilâyeti hususi muhasebe 
b a ^ tib i ikeoı 1 . IX  . 1S36 tarihinde Vekâl^ 
emime almarak üfi yıl kaldıktiuı sonra maaş de
recesinin bir derece aşağısına muadil bir vazife 
bulunmadığından bir müddet muhtelif dereceli 
vazifelerde vekâleten kullandarak 29 . X I . 1941 
tarihinde 20 lira asli maaşh varidat memurlu
ğuna tâyin edildiği ve vilâyetin işarına nazaran 
eski maaş derecesi olan 25 liralık kadro bulunma
ması ve daha 3diksek vazifeyi ifaya da ehil ola
maması sebebiyle 2658 sayîlı (Memurin Kanunu
na ek) kanun hükmünce bir derece dun memuri
yete tâyin edildiği ve kendisinin 25 lira da gecen 
müddetin 30 lirada geçmiş sa^larak 35 Uralık va
zifeye tâyini istciğinin kanun mevzuatına uymadı
ğı ve mezkûr kanun gereğince Vekâlet emriuüe 
alman memurlarm maaş derecesine veya bir de
rece aşağısına tâyin edilmek suretiyle tavzif edil
meleri muktazi ise de kadro, zarureti dolayısiyle 
maaşma muadil bir vazifeye tâyin edilmediği 
bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü : Müs>tedinin bu cevaba kani 
olmadığı takdirde kaza merciine müracaatta muh
tar olduğuna karar verildi.

B[arar No. Karar tarihi

1613 25.XII.1944

Müstedi : Tekaütlük muamelelisinin yolsuz
luğundan şikâyet etmektedir.

İktisat Vekâletinin cevabında : Müstedinin 
tekaüt maaşı iddia edildiği veçhile Memurin Ka- 
nununım müeccel olan 72 ci ve diğer maddelerine 
göre değil bu tarihte meri bulunan 1325 tarihli 
kanunun 13 ncü maddesi ahkâmına tevfikan bağ
lanmış ve bu muamele Divanı Muhasebatça da 
tetkik ve 17 . IV . 1929 tarihinde 7377 sıra numa- 
rasiyle vize edilmiş olduğunu ve bu suretle mu
maileyh hakkında yapılan muamelede bir nok
sanlık bulunmadığmı bildirmiştir.

İş düşünüldü : Hâdise idari bir dâva mevzuu 
olduğundan hakkmda muameleye razi olmadığı 
surette müstedinin zamanmda kanuni memine
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4571 Nafiz Çelik ve ar.
Göçmenlerden.
Bismil.

Gaz tevziatından isti
fade ettirilmedikle- 
rinden şikâyet.

4531
4597

Celâl Sarar.
Sadullahoğlu.
Of.

Tahrirat kâtibinden 
şikâyet.

4407 i
4461

İsmet Benli.
Bafra’da 2 No. lı 
toprak tevzi komisyo
nunda âza.
Bafra.

Yedek askerî adli 
hâkimlikte aldığı aslî 
35 lira maaşının si
vil memuriyette ala
cağı maaşa da esas 
tutulması hakkında.

müracaatta muhtar bulunduğuna göre Encüme- 
nimizce bir muamele olmadığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

1614 25 . X I I . 1944
Gaz tevziatından istifade ettiribnediklerin- 

den şikâyet etmektedirler.
Ticaret Vekâletinin cevabında : Gazyağı tev

ziatının bundan böyle istihlâkin tanzimine ve teş
kilâtlandırılmasına dair 13 . I I I . 1944 tarihli ve 
19 numaralı sirküler mucibince yapılmasının ka
zalara tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar veridi.

Kanar No. Karar tarihi

1615 25. X I I . 1944 
Fazlı Atamer’deaOf kazası tahrirat kâtibi 

şikâyet etmektedir.
Dahiliye Vekâletinin tezkeresinde : Trabzon 

vilâyetinin cevabına atfen hakkında şikâyet edi
len tahrirat kâtibi Fazlı Atamer’in durumu tah
kik edilerek yolsuz bir muamelesi bulunmadığı 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Şikâyet bir dâva mevzuu 
olabileceğinden dilediği surette müstedinin ait 
olduğu kanuni mercie müracaat etmesi icap et
mekle Encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1616 25 . X I I . 1944
Yedek askerî adli hâkimlikte aldığı asli 35 

lira maaşının sivil memuriyeftte alacağı maaşa da 
esas tutulmasını istemektedir.

Dileğe karşı Maliye Vekâletinin cevabında : 
Talim ve manevra maksadiyle silâh altına alı- 
nanlann yedeksubaylıkta aldıkları rütbe maa
şının mülki memuriyetlerde istihdamlarında 
alacakları maaşa esas teşkil edemiyeceği ve bi
naenaleyh malî mevzuatın müstedinin dileğinin 
is’afına müsait olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye malıal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1617 25. XII. 1944
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Mehmet Deri. 
Cezaevinde.
Beyköylü.
Avdın.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

i  Tahlivesini istiyor.

Ömer Sönmez, 
Mahmudiye nahiyesi
ne bağlı Körhasan 
köyünden.
Eskişehir,

5157
5266

veIMehmet Şekefci 
arkadaşları.
Kumluea nahiyesinde 
zîiraatle meşgul. 
Finike.

Müstedi arzuhalinde : Hükümet hissesi hu
bubat borcunu vermediğinden hapse ve 250 lira 
para cezasına mahkûm ve mağdur edildiğinden 
tahliyesini istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabında : Müstedinin 
toprak mahsulünden Hükümet hisseiîini verme
diğinden müddeiumumilikçe yapılan takibat üze
rine mahkemece mahkûm edilmiş olup Vekâletçe 
bir muamele ifası imkânı olmadığı bildirilmek
tedir.

îş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1618 25 . X I I . 1944

Bedeli mukabilinde 
arazi verilmeaıi.

Müstedi: bedeli mukabilinde arazi verilme
sini istemektedir.

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında: Müstedinin istediği arazinin Hâzineye 
ait olmayıp Evkafa ait bulunmasına göre ar
zusunun isfaına imkân olmadığı Maliye Vekâle
tinin işarına atfen bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Dilek, Encümenin tetkik ede
ceği mevzulardan olmadığından bir muamele 
ifasına lüzum görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1619 25 . X n  . 1944

Yetiştirdikleri akda
rının ofisçe mübayaa 
edilmediğinden ve 
İstanbul îzmir gibi 
mahreçleiTİn şevkine 
nıüsaade edilmediği 
hakkında.

Müstediler: Yetiştirdikleri akdannm ofisçe 
mubayaa edilmediğinden ve îzmir, îstanbul gibi 
mahreçlerine şevkine müsaade edilmediğinden 
şikâyet etmektedirler.

Ticaret Vekâletinin cevabında: 1525 sayılı 
Koordinasyon kararında akdarmın üç kapalı 
şehre de ithaline müsaade edildiğinden bu mad
deyi Toprak Ofisince alım mevzuu haricinde 
bırakmış olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1620 25. X n . 1944
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rin adı, sanı ve 
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Avni Erbey.
Atalar muhal.
Okul geyidi No. 26 da. 
Denizli.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5147
525^

H, Zühtü ÖKgüleuç. 
İnhisarlar Ziraat 
kontrolü memuru. 
Bilecik.

Evlenma kayduım ve 
(*üeuklarnıın namına 
tescâliııi istiyor.

Mağrukan ölen oğlun- 
diuı tazminat veril
mesi hakkında. !

Oğlu Demirköy kazası maliye tahsildarı Os
man Ferit Erbey’in vazife uğrunda mağrukan 
vefatı hasebiyle tazminat verilmesini istemekte
dir.

Maliye Vekâletinin cevabında: Namzet me
murların müstahdemin hakkındaki ahkâma tâhi 
bulunmaları ve bunların Tekaüt Kanunu hüküm
lerinden istifadelerine imkân olmadığı gibi her
hangi bir suretle tazminat verilmesine cevaz gö
rülemediği ve bununla beraber müteveffanın pe
derinin ikame eylediği idari dâvanın Devlet Şû- 
rasınca reddolunduğu bildirilmektedir.

Hâdise hakkında Devlet Şûrasınca müstedi 
aleyhine verilen karar muvacehesinde Bncmen- 
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1621 25 . X I I . 1944

Müstedi arzuhalinde; evlenme kaydının ve 
çocuklarmm namma tescilini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında :
1. İzmir’in Fatih mahallesi 371 sayılı evin

de kayıtlı bulunan müstedinin 23 . VIII , 1335 
tarihinde Adem kızı Servet ile evlenmiş olduğu 
ve bu kadını boşadığına dair bir kayıt bulunma- 
dıgı;

2. 1388 tarihinde Hacı Mehmet ve Ziba Kızı 
Fatma ile evlendiği ve bu kadım 16 . IV . 1338 
tarihinde boşadığı;

3. 1339 ydmda Refika adında diğer bir ka
dınla evlemerek bunu da aynı sene içinde boşa
dığı;

4. 1339 senesinde Balıkesir’in Sadettin ma
hallesi 170 sayılı evinde kayıtlı Rüstem kızı Fat
ma ile evlendiğine dair kayıt ve vesika-mevcut ol
madığı;

5. Muzaffer, Oğuz, Mukadder ve Fevzi Ke
mal adlarındaki üç çoğuğun ikinci maddede is
mi geçen Hacı Mehmet kızı Fatma’dan doğmuş 
gibi 2330 sayılı A f kanununa göre tesçil edilmiş 
olduklarını mahallî vilâyetinin işarına atfen bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü ; Bir dâva mevzuu olan dilek
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. 1 _ ________ L- ___ __________  _  _____________
üzerine Encümence bir muamele ifasma imkân 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1622 26.XII.1944

4084
5076

ll)i-ahinı Dengiz ve 
arkadaşları. 
Bulgaristan muhacir
leri ııdcn*
Büııvan.

Verilen toj)raklann 
tapuya tescil edilme
diği hakkında.

5144 Ma/har Karaçengel.
ry249 aJayı he-

Siip memurluğunda 
müstahdem ön yüz
başılıktan emekli. 
Konya,

f kram iye veri 1 mesi.

Kendisine verilen toprakların tayuya tescil 
edilmediğinden ve evleri yaptırılmadığından ve
rilen birer tek koşu hayvanlarına eşi verilmedi
ğinden .'̂ likâyet etmektedirler.

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekâletinin ceva
bında : 1936 yılında Bünyan kaza.̂ ı merkezine 
iskân edilen 82 haneden ibaret bulunan göçmen
lere yemeklik vö tohumluk buğdaylariyle nüfus- 
larma nispeten topraklan tevzi edilmiş ve veri
len arazilerden bir kışmı eski mübadillere mah
sus arazinin tapu suretleri münderecatma gore 
(Fazlası Hâzineye ait) parçalardan olup yeni 
göçmenlere ifrazen teslim yapılmış ve nzaen if- 
razmdan sonra tapuları verilmek üzere bulundu
ğu gibi,

Ev ve ev yerlerine gelince : 82 hane olan, bu 
göçmenlerin idari teşkilât hava ve su bakımm- 
dan inşaata elverişli ve kasabaya muttasıl yüz de
kar arazinin kasaba pilânlarına uygun şekilde 
tetkiki lüzumu hâsıl olmuş ve bu evsafı haiz tar
la sahiplerinden Ahmet ve biraderi Mustafa ve 
Mesut ile kaza komisyonu muvacehesinde yedi 
bin liraya mutabık kalınmış ve havalesi de der
desti irsal buluınnuş ve birer tek öküz daha ve
rilmesi hususunda lâzımgelen havalenin de gönde
rilmek üzere olduğu bildirilmiştir.

tş düşünüldü : IMüstcdilerin taleplerinin ye
rine getirilmek iktiza eden muamelenin devam ve 
icra edilmekte olduğu anlaşılmasına göı*e başka 

.'apılaeak bir muamele kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1623 25 . X I I . 1944

.‘îO sene müstahdem bulunmasından dolayı 
ikramiye verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin tezkeresinde : Mumailey
hin 307 doğumlu olduğu için 14 . V I I . 1937 tari- 
îıinde yaş haddi suretiyle tekaüde sevk olunduğu 
ve tekaüt edildiği tarihte ancak bilfiil 27 sene 
hizmeti bulunduğu ve her ne kadar tekaüt ol*
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' ' duğu 14 . V I I . 1937 tarihinden 14 . V I I . 1942 ta
rihine kadar ayrıca emekli olarak beş sene daha 
jandarmada vazife görmüşse de 1683 sayılı Te
kaüt Kanununun 58 nci maddesinde (30 sene ve 
daha ziyade liizmet ifa edenlere tekaüt olduk
ları zaman almakta bulundukları maaşlarının 
emsali hasıllarının bir seneliği ikramiye olarak 
verilir) denilmesine ve mtistedinin tekaüt olduğu 
tarihte 27 senelik fiili hizmeti bulunmasına ve 
tekaüt olduktan sonra emekli veya ücretli ola
rak ifa edilen munzam hizmetlerle birlikte 30 
seneyi dolduranlara ikramiye verileceğine dair 
kanuni bir kayıt olmadığına nazaran müstedi- 
nin iddia ettiği ikramiyeye müstahak olmadığı 
bildirilmiştir.

îış düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1624 25. X II . 1944

4818
İ898'

S. Cemal Esirger. 
Merkez Kurtuluş ilk
okul oğretmenlerin- 
deh.
Eskisehir.

Yardım yapılmasıi h. Müstedi: Bugünkü şartlar karşısında yeter 
derece gıda alamadıklarından dolayı yedi nü
fustan ibaret çocuklariyle birlikte erimekte ol
duklarından bahsile kendisine yardım yapılma
sını istemektedir.

Maarif Vekâleti cevabî tezkeresinde: Dilekçe 
»amibinin 1 . XII . 1940 tarihindenberi 30 lira 
üzerinden maaş almakta olduğunu ve 4274 sayılı 
kanuna göre terfi edebilmesi için başarısının tes- 
bit edilmesi ve valilikte açık kadro bulunması 
lâznngeldiği ve müddetini dolduracağı 1.XII.1944 
tarihinden itibaren terfi edebileceği ve bunun 
haricinde bir muamele yapılmasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü: Mevzuat harici bir muamele 
yapılması imkânı olmadığına göre dilek üzerine 
tâyini ııuıameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tai'ihi

1625 25. X II . 1944

4G06
4678

.Viliat Süar.
’M. M. V. >luha.sebesi
■memın'larmdan.
A n kara .

T o r fi m ü d detin in  ü(; 
sone olarâk sayılm ası 
hakkında.

^rüstedi; 25 lira maaş almağa başladığı tari
hin bir sene evvelisine tashihi suretiyle bu ma
aştaki terfi müddetinin üe sene olarak sayılma
sını istemektedir.

AFaliye Vekâletinin cevabî tezkeresinde : 
1 . I . 1938 tarihinden itibaren 20 lira üzerinden
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
i

maaş alan dilekçe sahibinin 3656 sayılı kanunun 
muvakkat altıncı maddesi hükmünden istifade 
ederek bu maaştaki terfi müddeti bir defaya 
mahsus olmak üzere üç sene hesap edildiği
24 . X  . 1940 tarihinde 25 liraya yükseldiği ve 
t . I •. 1941 tarihinden itibaren bu derece üzerin
den maaş verildiği ve 3656 sayılı kanunun yedin
ci maddesinde, (Yukarıki dereceye terfi için en 
az dört sene bir derecede bulumnug ve bu ka
dar müddet o derece maaşını fiilen almış olmak 
şarttır) diye yaztlı olduğu için 30 lira maaşa 
terfii yapılabilmesi için 25 lirayı bilfiil dört se
ne almak lâzımgeldiği bildirilmektedir.

tş düşünüdü: Vekâletin işarma göre Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve
rildi.

! Karar No. Karar tarihi

4T87
4867

Mustafa Yılmazdemir.j 
Kminoğlu. '
Ayvalık îsmetpaşa 
mahallesi 9 nen so
kak No. 1
Eski jandarma Baş
çavuşu.

1626 25 . X I I . 1944

Tekaüt hakkından 
mahrum edildiği h.

Müstedi: Balkan, Umumî ve İstiklâl harp
lerinde bulunduğundan ve 27 sene jandrrma- 
hk yaptığından ve 1935 yılında Ayvalık jan
darma bölüğünde iken sin haddine uğrıyarak 
terhis edildiğinden ve gedikli okulu tahsili 
görmediği için tekaüt hakkından mahrum edildi
ğinden bahsile 27 senelik hizmetine karşı emsali 
misillû hakkmın verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinden alman cevapta: Müste- 
dinin terhis tezkeresine göre 1325 tarihinde jan
darmaya girerek sırasiyle sınıf başçavuşluğuna 
terfi ettiği ve Ayvalık bölüğünde müstahdem 
iken yaş haddine uğramasından dolayı 1 . X I . 
1935 tarihinde terhis edildiği ve şu halde 26 sene 
jandarmalık yapmış ise de t^his, sjrasmda meri 
olan 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 19 ncu maddesiyle 1861 sayıh Jandarma 
efradı Kanununun 17 nci maddesi kıdemen te
kaüt ırmaşı hakkını yalnız gedikli çavuşlara ver
in i.ş olup Mustafa Yılmaz Demir ise gedikli ol
madığından bu kanunlar ahkâmından müstefit 
olamıyacağı ve Devlet Şûrasına vâki müracaatı 
üzerine verilen 174 sayılı karann da bu ımerkez- 
de olduğu bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Mesele Devlet Şûrasınca da 
tetkik ve karara reptedilmiş olduğuna gör^ Yük*
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i oturdukları yer , I  
’ sek Meclisin 311 sayılı karan karşısında Encü

mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
I verildi.

Karar No. Karar tarihi

5330
5452

4788
4868

1627 25 . X II . 1944

M. Sait Araz. j Terfi ottirilmesi h.
Hariciye V. Umum 
evrak muavini.
Ankara,

Hatice Damay.
(ilü askerî hesap me
muru Ilamî zevcesi, 
lialvft.

Terfi ettirilmediğinden ^kâyet etmektedir. 
Yapılan tahkikatta terfi ettirildiği anlaşıl

makla tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Kanar No. Karar tarihi

1628 25. X n . 1944

Kızmın Balya’da o- 
t u rinasına karar ve- 
rihli îiKİon şikâyel.

Kızı Zekiye ile birlikte Gelibolu’da otururlar
ken örfi idare komutanlığı tarafından kızının 
Balya’da oturmasına karar verildiğinden şikâyet 
etmekte ve bu kararın refini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabî tezkere
sinde; Zekiye terzilikle meşgul ise de süse, tuva
lete vc kumara düşkün olan bu kaduun daima 
subayları baştan çıkardığı ve geliri ile mütenasip 
olnııyacak derecede sarfiyatta bulunduğu ve ts- 
tanbul’da çalışırken de ecnebilerle temasta bulun
duğu ve Gelibolu’nun ehemmiyeti askeıiyesi 
meydanda olduğu için örfi idare komutanlığının 
takdiri veçhile mezkûr komutanlıkça Balya’ya 
{gönderilmiş olduğu için vekâletçe bir şey yapıla
nı lyacağı bildirilmiktedip.

îş düşünüldü ; Encümence tâyini muameleye 
m a l ı n !  olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1629 25. X II . 1944

4696
'4769

Kerem Yıldız.
Cezaevinde.
Rrznrnm.

Karaköso eoaıcvinc 
nakli hakkımla.

Müstedi ; Bir katil suçundan dolayı 19 se
ne ağır hapse mahkûm olup elyem  Erzurum 
Cezaevinde cezasını çekmekte ise de sefaletinin 
tahlifi için memleketi olan Karaköse Cezaevi
ne nakli hakkında Adliye Vekâletine vâki mü- 
I acaatlarrnın reddedildiğinden bu ihtiyacının 
\ t;rlm‘ i^otirilmcsini istemektedir.

Lıi hususta Adliye Vekâletinden nlman ce- 
v ı̂pla : Alahkûın Kerem Yıldız’ın ewelc6 bu- 
Jnndüf̂ ii Ağrı Cezaevinin inzibatını ihlâl etmesi 
üzeriıu‘ mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliği- 
iKii g. stcrdiği lüzoma mebni Erzurum Cezaevi*
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; ne nakledildiği ve ahiren vâki talebi üzerine 
I I yapılan tetkikatta istiap haddi 80 iken içinde
I ' hâlen 134 mahkûm bulunan ve esasen cezaevi-
j  I  İlin inzibatı için telılike teşkil ettiğinden ötürü

Erzurum’a nakledilmiş olan müstedinin iade
sinde mahzur olduğu mahallî müddeiumumili
ğinden bildirildiğinden talebinin terviç edilme
diği bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Müstedi hakkında Hükü
metçe tatbik olunan muamele yerinde görüldü
ğünden Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1630 2 5 .  X I I .  1944

4572
'4641

H akkı Çay 
(Jöplük 
kahveci, 
( ’orunı.

gan.

nıovkiıinde

llnst^îiıeyc kabul edil 

nuMİigiiHİon şikâyet.

Halita bu lu n an  çocu ğu n u n  hastaneye kabul 
ed ilm em esinden  şikâyet etm ektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında : (Jorum valiliğinden vukubulan isti
lâma cevaben yazılan evraka nazaran Çorum 
Memleket Hastanesi Ba ş̂hemşiresi Şaziye Onat 
hakkındaki taJıkikatta lıastaneye yatırıhnaşna 
istediği çocuğun ahvali sıhhiyesine nazaran ve 
hariciye koğuşunda yatak olmadığına göre alâ
kadar operatörün muayene ve müsaadesi lâ- 
zımgeleceğiııi beyan eden hejnşirenin bu beya
natından müteessir olan müstedinin çocuğunu 
alarak hastaneden ayrıldığı ve ertesi gün tek- 
ı-ar müracaat eylemesi üzerine çocuğunun ka
bul edilerek muktazi ameliyatın yapılmış oldu
ğu ve hastayı kabul etmiyen hemşirenin bu ha
reketinden dolayı servis doktoru veya başheki
me müracaatta bulunulması ıcabedeceği ve şu 
halde hemşirenin bir kusuru olmadığı bildiril
mişti.

îş düşünüldü : Verilen cevaba nazaran En
cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar ttffihi

1631 25. X II . 1944

3131 Mehmet Ali Yüksel. 
Sinason köyünden. 
Ürgüp.

Rumlardan metruk 
Hâzineye ait gayri- 
monkuller hakkında.

Kumlardan, metruk Hâzineye ait gayrimen- 
kulleri malmüdürünün hüsnü idare edemiyerek 
bazı eşhasın zaptında bırakmış olduğunu ihbar 
etmektedir.

Afaliye Vekâletinin tezkeresinde : Bu kabil
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; gayrimenkulleriiı tamamen muhacirlere tefviz 
i ‘ edildiği ve eşhas yedinde bu gibi hiç bir gayri-

, menkul bulunmadığı bildirilmektedir.
düşünüldü : Maliye Vekâletinin yazısına 

! göre yapılacak bir muamele olmadığına karar 
I verildi.

Karar No. Karar tarihi

1632 25 . X I I . 1944

5158 ; 
5^7',

I

ît’fet Pamukçu. 
Adatepe BaşÖğrelme-

Tcvliyotin  kendisine 
tevcihi İKikkmda.

nı.
(Janakkale - A>^'acık.

Müstedi: Aleyhindeki Devlet Şûrası kararı
nın feshiyle tevliyetin kendisine tevcihini iste
mektedir.

Vakıflar Umum Müdürlüğünün tezkeresinde: 
2762 sayılı Vakıflar Kanununtın 39 ncu maddesi 
mucibince on seneden fazla bîr müddettenberi 
tevliyet teveccüh edilmeyen Vakıflarda artık 
tevliyet tevcih edilemiyeceğinden ve Devlet Şû
rası kararının da bu merkezde olmasından müs- 
tedinin talebinin isafma imkân ilmadığmı bildir
mektedir.

îş düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun
54 ncü maddsine göre taarruzdan masun kılınan 
Devlet Şûrası kararına karşı Encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığma karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

3624 j Hmin Ersoy. 
36^1 Hakim muavini. 

: Posof.

Ofis suiistimalinden 
ş̂ ikâyet.

1633 25 . X II . 1944

Posof kazasındaki ofis suiistimalinden şikâ
yet etmektedir.

Yapılan tahkikatta; şikâyetlerin sıhhati ta
hakkuk etmemiş ve alâkadarlar hakkındaki me* 
ni muhakeme kararları tasdik edilmiş olduğu 
anlaşıldığından tâyini muameleye mahal olmadı- 
ğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4697
4770

Niyazi Beşgürbüz. 
(lömrük muayene me- 
ınnftı 354 Si. No. 
î̂ aınfîtm.

Piyango biletine çı
kan (500) lira için 
258 kuım masraf is
tendiği hakkında.

1634 25. X n . 1944

Piyango biletine çıkan 500 lirayı ahnak için 
vâki müracaata karşı Ankara’dan yapılacak isti- 
zan ve istilâma binaen 275 kuruş masraf istedik
lerinden şikâyet etmektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabında: Muhabere 
masraflarından doğan bu paranın ifasmda zaru
ret olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Masraf olarak ikramiyesini al
mak iddiasında btünnan müstedi tat-
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])ik ediİPiı muamele üzerine kanaat hâmi edeme
diğine jröre snÎHhiyetli mahkemeye dâva ikame 
(Hlel)ilecp înden Encümence başka muameleye 
mahal olmadığnıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

lOnıine.
Alâlûl Ahmet karısı. 
İnce luılıiyc'sino bağlı 
Dokuzüyük köyün
den.
Kırkla reli.

Mâ 1 fı I iyct maai^ının 

kendisine tahsisi h.

4S14 Ahmet Çelenk ve beş 
4 8 ^  arkadaşr.

^'/ii'köı^rü.

Depremde zarar gör- 
düklei’inden vergi 
borelarnını almma- 
ınnsı lıakknıda.

1635 25 . X I I . 1944

Müstedi: îkuıci derece harp mâlûllerinden 
iken vefat eden kocası Ahmed’in almakta oldu
ğu mâlûliyet maa^nım kendilerine tahsisini iste
mektedir. .

M. M. Vekâletinin cevabi: Bu gibi malûllerin 
maa.şlarmın kaydı hayat şartiyle şahıslarına 
ımınlıasır olu]) öldüklerinde aile ve çocuklarına 
intikal edeceğine dair kanunlarımızda bir mad
de olmadığı için dileğin isaf edilemediği bildi
rilmiştir.

îş düşünüldü: Yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1636 25 . XIT . 1944

Müstediler ; Depremden zarar gördükleri 
için, evvelce Haziıu'den taksitle satın almış olduk
ları gayrimenkullevin vâdesi gelen taksitlerinin 
alınmamasını ve hakiye borçlarının gördükleri 
lıasar nispetinde tenzil edilmesini istemektedirler.

]Maliye Vekâletinin cevabi tezkeresinde;
4071 sayılı kanuna müsteniden Erzincan’da 

ve Erzincan depreminden müteessir olan mınta- 
kada zarar görenlerin geri kalan borçlan bazı 
ş{irtlar altında tecil ve terkin edilmekte ise de bu 
kanunun Erzincan’da ve Erzincan depreminden 
müteessir olan mıntakada tatbik edileceği tasrih 
edilmiş olduğundan Vezirköprü’lülerin dilekleri
nin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildiril
miştir.

îş düşünüldü: Dilek yeni bir tesis mevzuu'ol
duğundan ya])ilacak muamele olmadığma karar 
verildi. '

Karar No. Karar tarihi

1637 25 . X II . 1944
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İzzet Tekin.
Postane karşısında
26 sayılı yazıhanede 
(İfiktilo.
Bursa.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Vazı makinesinin ia
de edilmesi lıakkında.

4S91 Saiınc VaU'Uikaya. Iskrmnnu tc'iniui 
4974 Konya’da vali mua- 

\iiii ı*('fikası.
I\(nıva.

Müstedi: Sanatının icrasına yarayan yazı ma
kinesinin vergi borcundan dolayı haczedildiğini 
ve halbuki bu makine İcra ve îflâs Kanununun 
82 nci maddesinin 4 ncü fıkrası mucibince hacze- 
dilemiyecek eşyadan olduğu cihetle makinenin 
iîîdesi istenilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında ; îzzet TekinMn 
yazılıanesinde iki makine mevcut olup birisi sa
natı için bırakılarak diğerinin haczedildiği, hac
zedilen makinenin satışı için de müddet bırakıl
mak suretiyle kendisine kolaylık gösterildiği ve 
kanuna muhalif bir hal görülemediği Bursa Def
terdarlığının işarına atfen bildirilmektedir.

îş düşünüldü; Cevaba rağmen kanunsuz bir 
muamele yapıldığında musir olduğu suı*ette 
nıüst('dinin salahiyetli mahkemeye müracaat ede
bileceğinden Encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. JCarar tarihi

1638 25 . XTT . 1044

Müstedi : 1328 yılmda Cuma^^ba^â*dan hic
ret ettiğinden ve 1341 yrlmda vfikr müracaatr 
üzerine iskân hakkı haiz bulunduğu tahakkuk 
etmişse de her nedense iskânı cihetine gidilmedi
ğinden ve ahiren Sıhhat vo İçtimai Muavenet Ve
kâletinden aldığı cevapta ; înfak ve iaşe bakı
mından kocasına tâbi bulunduğuna gSre sonradan 
hâdis olan vaziyetinin iskân hakkmı ıskat edemi- 
yeceği yoTundakî iddiasmın vârit görülmediği ba
hisle iskânına kanunen imkân olmadığı bildiril
miş ise de kani olmadığı bu muamele üzerine 
Devlet Şûrasına dâva açmış fakat Şûraca bugün
kü hali muavenete muhtaç bir vaziyette olmadı- 
irından iskân edilmemcsindo usulsüzlük olmadığın
dan dâvasmm reddine karar verildiğinden ve 
tashihi karar talebinde bulunmuşsa da btmun da 
reddedildiğindem bahsıle hakkınm korunmasmı 
istemektedir.

Bu hususpta Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletinden alman cevapta :

Müstedi ilk iskânının istediği tarihte muhtaç 
iken halen muhtaç bir durumda olmadığından 
i^kân talebinin reddedildiğini, halbuki diğer bir 
mesele münasebetiyle vekâletten yazılan bir ya
zıda muhacirlerin yurda girdikleri tarihteki va
ziyetleri esas olup 51üm ve doğum suretiyle vâki
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olacak değişikliklerin nazarı itibare alınmıyacağı 
beyanını ele alarak hakkmda ilk iskândaki duru
munun gözetilmesi lâzungelip sonradan gayri- 
muhtaç bir duruma geçmesinin iskân hakkım ip
tal etmiyeceğini iddia etmekte ise de 885 sayılı 
İskân Kanununun 6 ncı maddesi muhtaç muha
cirlerin iskânmı âmir olup müstedi ise 90 lira 
asli maaşlı bir memurun kansı olduğundan muh
taç bir durumda görülmiyerek talebinin terviç 
edilmediği ve Saimenin iskân edilmiş bir muha-r 
cir olmadığına göre ne muhacir Salih hakkında 
yapılan tebligatta ne de özdemir hakkında Dev
let Şûrasınca ittihaz edilen kararla bir alâkası 
olmadığı ve Devlet Şûraama açtığı idari dâvanm 
reddedildiği bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü :
Mahkemelere müteallik ve mahkemelerden 

sâdır olan hükümler müteferri meseleler hakkın
da meclisi umumî heyetinin 311 sayılı karan kar
şısında Encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1639 25:XII.1946

4-İ4J i Salih (lıılü ve ai’. Ot’isce köylei’i hııbu- ! Müstediler : Köyleri arazisi dar ve kıraç olup 
4502 i Şefaatli nahiyesinin | batına yapılan, fazla ş en bereketli yıllarda bile ancak yiyeceklerini te- 

Alifkılı köyü ihtiyar | tahininden şikâytit. j min edebildiklerinden 1942 yılında yaptırılan tah- 
l'<‘y(“ti. ! mine istinat ettirilerek Toprak Mahsulleri Ofisi-

ne 19 ton hububat mubayaa edildiğinden, hal
buki bumm yüzde yüz hatalı olduğundan bahsilc 
istenilen hububatın çift hayvanlan satılmak hat- 

| ta köylünün yiyecek ve tohumlukları alınmak 
I suretiyle tahsil edildiği ve bu kerre vilâyet me

muru mahsusu huzuriyle ölçülerek alman hubu
bat miktaıı az görülerek 25 ton daha munzam 

i vergi istenilerek tahsiline kalkışıldığı ve bunun 
herhalde doğıaı olmadığı, çünkü bugün köy hal- 

I kının elindeki tekmil hububat bir araya getirilirse 
de yine % 25 tonu buhnı  ̂acağı için yeniden ih-

■ 1 _ das edilen bu mükellefiyetten kurtanhnalannı is
temektedirler.

Ticaret Vekâletinden alınan cevapta : Yozgad 
vilâyetinden alman cevap yazısında: 1943 mah
sulünden kaçakçılık yapıldığı kanaati hâsıl olan 
bazı köylerde arama yapılması kararlaştınlarak 
buna memur edilen nahiye müdürlerinin nahiye- 

1 lerine bağlı köyler halkını, bu meyauda Hacıfa-
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' kılı lıalkınr keyfiyetten haberdar ederek aramaya 
mahal kalmadan bir çok müstalısıllann ölçtür
meden kaldırdıkları mahsulleri için kendilikle
rinden ölçme pusulası kestirdikleri bildirilmiştir.

tcabı düşünüldü : Bu cevaba kani olmadıkları 
takdirde kaza merciine müracaatta muhtar olduk
larına karar verildi.

Kanar No. Karar taı ihi

1640 25 . X I I . 1944

4711 I 
4785İ

4712 I 
4786 !

Arslan.
Anamıır.
P'eyzi Kaygıl ve ar. 
Anamur.

Oı-manlal'ina vâki mü
dahalenin meni h.

Müstediler : Hususi ormanlarına Gülnar re
vir âmiri Sadık Hamdi Bal’ın asker ve memur
larını musallat ederek zarara uğratıldığından 
ve bu hususta müteaddit müracaatlarının seme
resiz kaldığından şikâyet ve lıaklarmın korun
masını istemektedirler.

Bu hususta Ziraat Vekâletinden alman ce
vapta : Hududu sabit ve muaj^yen olmıyan mez
kûr ormana Hamdi Bal’ın tasarruf etmek iste
diği yolundaki iddiasının reddedildiği ve keza 
Hamdi Bal’a ait Anamur Mahkemesinde rüiyet 
edilmekte olan iki dâva evrakı mahallinde tet
kik ettirilerek vazifeden mahallî teşkilâtına muk- 
tazi direktiflerin verildiği ve bu yolda vâki 
iddia ve ihbarların yersiz olduğu neticesine va
rıldığı bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü ; Mahkemelere ait ve mahke
melerden sâdır olan kararlara müteferri mesail 
hakkında Arzuhal Encümenince karar alınamı- 
yaeağma mütedair 311 saJ l̂ı Meclis Umumî He
yeti karan karşısında tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1641 25 . XIT . 1944

4693
4766

M. Ali Baleısoy.
SuUı hâkimi No. 17 
Oba sokak Beyoğlu 
(Uhangir. i
jsianbul.

kaütlüğüno sayılması 
hakkında.

.Aluhtelit hakem malı- 'Müstedi arzuhalinde: Evvelce muhtelit mah
kemesinde geçen müd- kemede geçen hizmet müddetlerinin tekaütlüğü- 
ılet İli/metlerinin te- sayılmasına ve o vakit aldığı yüz yirmi beş 

lira maa.şa göre bugünkü maaşının tadil ve ik
mali yoluna gidilmesine karar verilmesini iste
mektedir.

Dilek hakkında noktai nazarı sorulan Adliye 
Vekâletinden gelen cevabi tezkerede:

İstanbul ve Paris Hukuk Fakültelerinden 
mezun olan müstedinin, 1 Mayıs 1340 tarihinde 
be§ bin kuruş maaşla tâyin kılındığı İstanbul
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  oturdukları yer
! Tifiaret Mahkemesi âzalığına başlamadan istifa

etmiş ve 7 Haziran 1341 de 125 lira maaşla Türk- 
Yıuıan Mulıtelit Hakem Mahkemesi Türk âzalı- 

' ' gına tâyin edilerek 24 Haziran 1341 tarihinde
i  if̂ e haşlamış ve 1928 malî senesi iptidasından

itibaren maaşı 250 lira ücrcte inkılâp ettirilmiş, 
bilâhara bir hâkimliğe tâyini talebinde bnhın- 
mast {isterine 30 , . 1935 tarihinde hizmete 

i  Hİınabilecegine bir numaralı ayırma meclisince 
! karar verilmiş ve 27 . X I . 1936 tarihinde beş bin 

beş yüz kuruş maaşla İstanbul Sulh Hâkimliğine 
1 tâyini icra olunmuş ve 3656 sayılı kanunun 
, ıneriyet mevkiine "irmesini mütaakıp maaşı l.IX. 
i ]î)39 diin itibaren altı bin kuruşa çıkarılmış ve

I . I
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 17 nci maddesine 
ba^lı cetvelde hâkimlerin sınıf ve dereceleri gös- 
lorilmekte ve hâkimlik moslokinde ilk maaş de- 

: rccosi otuz liradan başlamakta olup müstodinin 
İ!-;e 766 sayılı Hâkimler Kanununun meriyeti za- 
nınnındaki iktisap ettiği maaş derecesine ve 2565 
sayılı Hâkimler Kanununun 16 ve 22 nci mad- 

I desi mucibince tahsil vaziyeti nazara alınarak
55 lira maaşla İstanbul Sulh Hâkimliğine tâyin 
edilmiş ve Hâkimler Kanununun 71 nci madde- 

; sinde: Hâkimlik ve müddeiumumilikten avukat
lığa veya profesörlük meslekine geçtikten sonra 
yine hâkimlik veya müddeiumumilik meslekine 
girenlerin o meslekte geçirdikleri müddetin yan
sının hâkimlik ve müddeiumumilikte geçirmiş 
oldukları kuleme zammolunacağı yazılı bulun
muş olduğundan bu maddede sayılı meslekler 
haricinde kalan muhtelit hakem mahkemesinde
ki hizmetinin hâkimlikte geçmiş sayılmasına 
kanuni imkân bulunmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Dilek hakkında Hariciye Vekâletinden alı
nan malûmatta:

Muhtelit hakem mahkemeleri nezdinde ifa- 
i yı vazife eden Türk hâkimleri ahdî kâtiplerin 
I 1926 senesi zarfındaki istihkakları maaş olarak 

tahakkuk ve tesviye edildiği halde 1927 senesi 
; bütçesinde maaş kaydı kaldırılarak ücret vaze- 
i dilmiş olduğu ve o vakit bu ücretin tekrar maa- 
I şa tahviline muvafakat elvermediği cihetle 

1926 senesi sonuna kadar 125 lira aslî maaş île 
: Türk - Yunan ve Türk - Rumen Muhtelit Hakem 
I Mahkemeleri âzalığında çalışmış olan müstedi 

Memet Ali Balcısoy’un 1927 ve mûtaakıpj sene-
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929 Talip ve ar.
Alipaşa oaınil imamı 
ve hatibi.
1*üka<l.

1034 ! Rıza İnce.
1043 '̂ Hayrat hademesi adı

na Lalapaşa camii ])i- 
rinci hatibi. 
Erzurum,

Pîirasız piyim Cî yîisıi 
verihnesini İst i\oıln r.

M18
1İ27"

Ismftil Aoır ve ar. 
Leblebici camii mü
ezzini.
Ankara.

3802 i Şevket Acar,
Topçu Asım mahalle- 
siude Ardahan muha- 
cirJerinden.
Manisa.

1er zarfında bu vazifeyi ücretli memur olarak 
ifaya devam eylediği anlaşılmış olduğuna göre 
İjâlen Adliye Vekâleti memuru olup evvelce de 
125 liralık memuriyete yine bu makamın delâle
tiyle tâyin kılman ve burada nafi hİ2metleri sep- 
keden adı geçenin derecesinin müktesep hakkı 
olan 125 liraya iblâğı hususunun Adliye Vekâ
letinin takdirine muhavvel bulunduğu bildiril
mektedir.

îşin icabı düşünüldü: Dileğin yeni bir tesis 
mevzuu olmasına ve ahiren meriyete giren 4644 
sayılı kanunla hâdisenin halledilmiş bulunduğu
na göre tâyini muameleye mahal kalmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1642 25 . X I I . 1944

Hulâsa : Aldıkları maa.şın az ve ihtiyaçları
nın çok olduğundan bahsilo Devlet memurları 
gibi k(‘ndilerine de paıasız }?i\am eşyası verilme
sini istemektedirler.

leabı düşünüldü : Cami ve mesçit hademele
rine parasız elbiselik kumajî  verilmesi hakkın- 
daki 22 . V I I . 1943 tarihli ve 4484 sayılı kanun
la İjıı dilek yerine getirilmi}>! olduğundan Encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1643 25 . X I I . 1944

HaklarıııdaJki tahdi
din refi ile arazi ve- 
rilme.si hakkında.

Müstedi : 1936 yılında İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle Kars vilâyetinin Ardahan ve Posof 
kazalarından Garp vilâyetlerinin muhtelif yer
lerine nakledilmiş iseler de hâlâ müstahsil bir 
hale getirilmediklerinden ve iskân haklarının 
Sözetilmediğinden ve Ardahan’da bıraktıkları 
yayrimenkullere karşı hiçbir şey almadıkların
dan, topraksız ve kısmen de mekânsızlık yü- 
ziiiKİv ii sıkıntı çektiklerinden ve yedi seneden- 
her. s( valiat maksadiyle olsun bulundukları yer- 
U itioı kendilerinin ve çocuklarının ayrılmasına 
müsaade edilmediğinden, şahsi hürriyetlerinin 
: ll,(-indiğinden ve Stedenberi Hükümete Jiiz-



»

I»i Arzuhal verenle
rin adı, saaiı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4171
^ 2 3"

Şükrü Orhan. 
Emekli yüzbaşı D. D. 
Y. 9/5 evrak ve dos
ya âmiri 21995 
Sirkeci - İstanbul.

Hizmeti müteahhire 
zammı ile kurum san
dığından istifade et
tirilmesi hakkında.

met etmiş Türk evlâdı olmaları lıasebiyle âdi 
iskân iıakkı olarak kendilerine verilen birer par- 
â tarla ile geyinemediklerinden ve bazılarmuı 

da göçebe olduğundan şikâyeti ve lıaldaıındaki 
tahdidin re Tiyle şahsi haklarının tamam en iade
sini ve kendilerine geçinecek kadar ara/i veril
mesini istemektedirler.

Keyfiyet Sıhhat ve İçtimai i l̂uavenet Vekâ
letinden sorulıtıuş ve ahnan cevapta : İcra V'ekil- 
leri Heyeti karariyle İManisa vilâyetinde mec
buri ikamete tâbi tutulan dilekçe sahibi Hanı- 
şioğullarından Şevket Acar’a bir ev ve 15 dekar 
bağ ve 50 tane zeytin ağacı tahsis ve tıamına 
tescil olunduğu gibi ayrıca bir pulluk ve 660 
kilo yemeklik ve 216 lira ev kirası verildiği ve 
buna zamimeten 117 lira para ve 101 liralık tu 
sair yardımlarda bulunulduğu hattâ hayvan 
alınası için 250 liralık ta havale gönderildiği ve 
bu para ile bir beygir alınai'ak kendisine teslim 
olunduğu ve bunların iş için iç vilâyetlirimiz- 
de seyahatlerine Diilıiliye Vekâletinin en son
11. V I I . 1942 tarihli ve 27229 numaralı umu
mî yazısiylc de müsaade edildiği gibi Medeni 
Kanun hükümlerine göre evlenecekleri tahak
kuk edenlerin isteklerinin de daima nazara alın
dığı beyan ve kendilerinin tapuları olmıyan gay- 
rimenkulleri hakkında da 474 sayılı (Artvin, 
Ardahan, Kars vilâyetleriyle Kulp ve İğdır ka
zaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesin
deki arazide tasarrufa ait kanun mucibince tet- 
kikat yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

İcabı düşünüldü : Müstedinin iskân hakkı 
gözetilmiş ve bıraktığı yerdeki gayrimenkulleri 
hakkmda tetkikat yapılmakta olduğu bildirilmiş 
olmakla Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1644 25 . X I I . 1944

Müstedi: Emekli yüzbaşı olup şark demiryol
larında çalışmakta iken hattın Hükümete inti-' 
kali üzerine maaşının kesüdiğinden ve Devlet 
Demiryolları Tekaüt Sandığına ithal edildiğin
den ve 4001 sayılı kanunun muvakkat madde- 
sinden istifade ederek 1941 yılında verdiği ai
datı almak suretiyle tekaüt sandığından çık- 
tığııulen ve eski mütekaidinden olduğu içim bağ-
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laaan ıuaa§ııı yalnız asimi almakta iken bilâhara 
meriyete giren 4222 sayılı kanunun 21 nci mad
desi vesilesiyle 1 . JLX . 1Ü43 tarihinden itibaren 
Jklaiiye Vekâletinin emriyle tekaüt aylığının ke
sildiğinden bahisle 4ÜÜ1 sayılı kanunun muvak
kat maddesinden istifade ederek kasadan ayrıl
dığı için ne hizmeti müteahhire zammı ne 
de beher hizmet senesi için bir ma- 
uy ikramiye almadığını ve 4222 sayı
lı kanunun bahsettiği hak da tatbik edil
diği i^iu bir maa  ̂ ikramiye almadığını ve 4222 
sayılı kanunun bahsettiği hak da tatbik edil
mediğini söylemekte ve aynı evsaf ve §eraiti ha
iz Ankara’daki arkada*^ı tekaüt maa§ları ile 
ikramiye aldıklarına göre Maliye Vekâleti em
rinin umumi olarak tatbik edilmediğinden §ikâ- 
yet etmektedir. Bununla beraber İktisadi Dev
let Tevekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı 
lıakkındaki 4222 sayılı kanunun bilhassa 21 nci 
maddesinde tekaüt sandıkları olan kurumlara 
alındığı takdirde denildiğine göre hizmete yeni 
ulınmıg olmadığından 4001 sayılı kanunun mu
vakkat maddesi hükmünün mahfuz kalması lâ- 
zımgeldiğinden sandıkla ilgisi olmaması itibariy
le kendisinin yevmiyeli diğer memurlardan farkı 
ülmıyacağım beyanla kanunun ne§ri tarihinde 
bu kurumlarda vazife gören, fakat kurum san
dığı ile alâkası olmıyan kendi gibi mütekaitle
rin hizmeti müteahhire zammı ile kurum sandı
ğından istifade etmemesi doğru olmadığından 

I mağduriyetten korunmasını istemektedir.
Maliye Vekâletinden alman cevapta: önyüz- 

! ba§ılıktan mütekait olarak D. D. Yollan ve Li
manları İşletme İdaresinde bu idarenin tekaüt 
sandığma dâhil olmak üzere çalışmakta iken 
4001 sayıh kanunun meriyete girmesi üzerine 
bu kanunun muvakkat birinci maddesi mucibin- 

i " ce 1941 tarihinde tekaüt sandığmdan aynlmış
I iken bilâhara meriyete giren 4222 sayılı kanunun

21 nci maddesi hükmü, hakkında tatbik edilerek 
j tekaüt maaşı kesilen müstedinin bahsi geçen

4222 sayılı kanunun 21 nci maddesindeki (san
dıklarla ilgili kurumlarda tekaüde esas bir hiz
mete alındıkları takdirde) ibaresine göre bu ka
nunun neşrinden evvel veya sonra kanunla ku
rulu tekaüt sandıklariyle ilgili kurumlarda teka
üde esas bir hizmette bulunanlara tekaüt maa^ 
verilmemesi icabettiğinden 4222 sayıh kanunun
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4740
4814

.Süleyman Mercan, 
(ii'iıek köyünden l)ü- 
y ’ik haı-j) mâlûlü.
< ‘anknı

Allıncr dereceye in
dirilmiş; olduğundan 
sikâvet.

neşrinden evvel dahi olsa bahsi geçen kunımlar- 
da tekaüde esas bir hizmet almış bulunanların 
mezkûr kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
tekaüt maaşlaruiın tamamen kesilmesi lâzırafçel- 
dipi, çünkü maddede (tekaüde esas bir hizmete 
alındıkları takdirde) diye yazılı olduğundan 
4222 sayılı kanunun meriytinden evvel tekaüde 
esas bir hizmete alınmış olanların sandıkla îlşfîli 
olup olmadıklarıjıın vaziyet yzerine tesiri olma
yıp tekaüt ınaaşlannuı kesilmesi için tekaüde 
esas bir hizmette kullanılmış olmalarının kâfi 
olduğu ve kanunun meriyete crirmesinden ön- 
ee Diütekaiden müstahdem olanlar hakkında da 
mezkur 21 nei madde hükmünün tatbiki ieabetti- 

î ve aynı kanunun muvakkat 8 nci maddesi 
hükmünün de bunu müeyyet bulunduğu beyan 
ve İni itibarla 4222 sayılı kanudan evvelki 2454 
sayılı kanunla kurulu tekaüt sandif?ı ile il{?ili
D. Demiryolları îdaresinde tekaüde esas bir va
zife alıp 4222 sayılı kanunun meriyete girdiği ta
rihte yine tekaüde esas bir vazifede bulunan di
lekçe sahibinin bu durumu devam ettikçe mez
kûr 21 nci madde hükmünce tekaüt maaşmm 
verilmemesi lAzımgeldiğinden hakkında ka
nuna aykırı bir muamele yapılmadığı 
ve tatbikat şeklinin Devlet Şûrası karariyle 
de müeyyet bulunduğu bildirilmiştir.

Tcabı »örüşüldü: Muameleye kani olmadığı 
surette kanuni müddet içinde salahiyetli kazai 
mercilere müracaat edebileceğinden Encümenee 
v a p T İ a c n k  muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1645 25. X n .  1944

Bü;vük harp mâlûlü olarak 26 Kânun 1334 
tarihinden itibaren 3 ncü derece üzeı-inden mâ- 
lûliyct maaşı almakta iken 1 . XT . 1043 tarihinde 
yapılan devre muayenesinde sıhhiye dairesince 
mâlûliyet derecesi altıncı dereceye indirilmiş ol
duğundan şikâyet etmektedir.

l\rîllî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müs-
1 ('dinin dâva ikamesi suretiyle Askeı-î Temyiz 
Mahkemesine müracaatta bulunmuş olduğu bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin istidfisınm Askerî 
Temyiz Mahkemesinde derdesti rüyet bulundu-
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1 ! ğuna göre Encümenimizce yapılacak bir muamele
I olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3928 M. ve ar.
Pamuk ])orsasnula 
siınsar.
Adajıa.

48SG ^ lu /a l Tor A yk u rt. 
496ü Vıiıi.ş<.ii-c*l‘ oioliudo. 

Ankara.

Tekaüde şevki h.

1646 25 X I . 1944

Maktu vergi ile mü
kellef tutulmaları H.

IVIüstediler : Temin ettikleri kazançlanıı azlığı 
dolayısiyle beyannameli mükellefiyetten çıkarı
larak maktu bir ver^ ile mükellef tutulmalarını 
istemektedirler.

Maliye Vekâleti tezkeresinde : 2305 numaralı 
Kazanç vergisi Kanununun 3470 sayih kanunla 
değişen 7 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası mu
cibince borsa acenteleri mubayaacıları ve simsar 
Tan beyanname üzerinden verdiye tâbi tutıılmuç 
olduklanndan Adana Ticaret Odasının işarına 
nazaran Ticaret ve zahire borsasında alınıp satı
lan pamuk hububat, yapağı vesaire satışlarına 
tavassut ettikleri anlaşılan simsarlar da be
yanname usulünde vergiye tâbi tutulmuş olduk
larını ve haklarında tatbik olunan muamelede 
>̂ olsuzluk bulunmadığını bildirmiştir.

îş düşünüldü ; Dilek bir tesis mevzuu oldu
ğundan Encümcnce bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1647 25 .X I I .  1944

Müstedi : 1323 rumi yılmda İstanbul’da Güm
rük idaresine intisapla bu dairenin muhtelif kı- 
snnlarmda hizmetten sonra Gümrük muhafaza 
müdürlüğü kâtipliğine geçtiğinden ve bu vazife
de müstahdem iken naklen tâyin edildiği Çanak
kale’ye gidemediği için müstafi sayıldığından ve 
uzun müddet dışarıda hizmet haricînde çalıştık
tan sonra bresinden tekrar memuriyet iste
miş ise de yaşınm ilerlemiş olması hasebiyle di
leği yerine getirilmediği için tekaüdünü talep za
ruretinde kaldığnıdan ve buna da hizemti müd
deti kâfi değildir cevabı verildiğinden bahsile vak
tiyle dairesinden aldığı arzuhaline ilişik müddeti 
hizmet cetveline göre 25 sene bîr ay 9 gün tutan 
memuriyet kıdemi itibariye tekaüde şevki hakkm- 
da Meclîsçe karar verilmesini istemektedir.

Keyfiyet : Gümrük ve înhisariar Vekâletin
den sorulmuş alman cevapta : Müstedi Muzaffer
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Aykurt’un son vazifesi muhafaza memurluğu ol
madığı iğin 3944 sayılı kanunun beşinci madde
sindeki yaş haddi kaydiyle alâkası olmadığı vel683 
sayılı kanunun 26 ncı maddesi de 65 yaşını dol- 
durupta tekaüt müddetini ikmal etmemiş olanlar 
hakkmda yapılan muameleye ait bir lıüküm olup 
müstedi ise 1300 doğumlu olduğuna göre 60 yar 
şında bulunduğundan bu madde hükmünden de 
istifade ettirilmesine kanunen imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

tş düşünüldü : Muameleye kani olmadığı su
rette müstedinin salâhiyetli mahkemeye müra
caat etmesi icabedeceğinden dilek üzerine Encü
mence bir muamele yapılamıyacağına karar ve-
r a a

Karar No. Karar tarihi

1684 25.XII.1944

r)i;i8 Niyazi Uysal. 
r>242 Mesıuliyo 1443 sokak

ta Nü. 24
D ikili oski n ü fu s  uıe- 
iHuru.
AlsaiK'jık - I/.jnir.

Hakkında vvHİ.en ih- 
ra<; kara iMjijn *ı*et‘i h.

Müstedi ; Bir çok nahiye müdürlüklerinde bu
lunduğundan ve nihayet Dikili Nüfus kâtibi iken 
kaza Hükümet doktorunun .şahsi garezi eseri ola
rak kendisine sarhoşluk isnat edilip İzmir vilâ- 
\ eti İnzibat komisyonunun karariyle memuriye
tinden çıkanidjğmdan ve Devlet Şûrasına açtığı 
dâvanın müddet münınından ötürü ı*eddedildi- 
ğinden ve 20 seneye yakın hizmetine jîöre tazmi
nat verilmesini istemiş ise de bunun da kabulü 
cihetine gidilmediğinden bahsile dört senedenken 
açıkta kalması yüzünden duçar olduğu sefaletten 
kurtulması için hakkında verilen ihraç kararının 
l efini istemektedir.

Bu hususta Dahiliye Vekâletinden alınan ce
vapta : Müstedinin sarhoşluğu itiyat edinmesin- 
d('u ve ekseriya vazifesi başına da sarhoş gel
mesinden dolayı verilen ihı*aç kararının vekâlet 
İnzibat komisyonunca ikinci derecede tetkik ve 
tastlik edildiği gibi Devlet Şûrasına açtığı idari 
dâvanın da müddet mürurundan ötüm reddolu- 
ııarak binnetice katiyet kesbettiği ve bu sebeple 
memuriyetine iadesine imkân kalmadığı bildiril
miştir.

İş görüşüldü : Mahkemeye ait ve mahkemeden 
sâdır olacak kararlara ait meseleler hakkında Ar
zuhal Encümenince karar alınmıyacağma müte
dair Meclis Umumî Heyetinin 311 sayılı karan
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5073

5335
5458

Hüsnü Alanalp. 
Tuluküğullanııdan. 
Keskin cezaevinde 
nıahkûııı.
Ankara ’nm Ayiiş ka
zası camiiatlk mahal
lesinden.

karşısında Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1649 25 . X I I . 1944

Y elli cezaevlerinden  
l)irine nakli hakkında.

Müstedi : Zimmet ve ihtilas suçnndan 
Kayseri Ağır Ceza mahkemesince be.ş sone on ay 
hapse mahkûm edildiği ve rezasını hâlen Keskin 
Cezaevinde çekmekte olduğu cihetle bakıyei ceza
sının yeni cezaevlerinden birinde çektirilmesini 
alâkalı makama tebliğini istemektedir.

Vekâletin cevabında : Müstedi ihtilas suçun
dan mahkûm bulunduğu ve bu nevi suçtan mah
kûm olanların iş esası üzerine müesses cezaev- 

! lerine alınmalarma 3112 numaralı kanunun 13
* ncü maddesinin muvakkat (B) bendi ve seçim 
; talimatnamesi hükmüne göre imkân olmadığı bil- 
j dirilmektedir.

îş düşünüldü: Evrak münderecatına ve gelen 
cevaba göre muamele tâyinine mahal görülmedi- 

' ğine "karar verildi.
I Kanar No. Karar tarihi

1650 25 . X I I . 1944

111
117

5167
5535“

Dursun Atatunç. 
Jandanna Genel Ko
mutanlığı Kurmay 
Başkanı Kurmay al
bay.
Ankara.

Uakknıın ziyua uğra
maması için işinin 
Meclisee tetkiki ile 
bir karara bağlanma
sı hakkında. '

Müstedi: Askerlerin zatişlerinin taallûk eden 
davalar hakkındaki 3410 sayılı kanuna ait izahna- 
menin asıl kanun hükümlerini izahla kalmayıp 
bazı yerlerde tefsir yoluna gitmiş ve ezcümle mu
vakkat birinci maddenin birinci fıkrasmm (IMül- 
ga Zatişleri son Tetkik Encümeninden verilmiş 
olan kararlara karşı Askerî Temyiz Mahkemesine 
açılacak dâvalara bakrimıyacağı) suretinde tefsir 
edilmiş olması hasebiyle Askeri Temyiz Mahke
mesince (Mülga Zatişleri Tetkik Encümeninin 
kararları aleyhine açılacak dâvalara bakılmıyaca- 
ğr) na karar verilmiş, halbuki kanunun muvakkat 
ikinci maddesiyle Zatişleri Tetkik Encümeni teş
kiline mütedair 2515 sayılı kanunun lâğvi olan 
25 . VI . 1934 tarihinden sonraki karar ve mu
amelelere karşr 60 gün içinde müracaat hakkı ta
limmiş olduğundan Askerî Temyiz Mahkemesince 
M. M. Vekaletinin bahsi geçen izahnamesine 
bakılarak son tetkik encümeninden karar alanla
rın işine bakılmadığından kanunun tatbiki ba
kımından hakkmın kaybolmaması için keyfiyetin
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jVreclisçe karara bağlanmasını islemektedir.
Keyfiyet * M. M. Vekâletinden .sorulmuş; ve 

alınan cevapta: ]\Iüstedi hakkında Askerî Temjriz 
Mehkemesinden sâdırolan ilâmın bağlı oldnğu bil- 
(lirilmiştip.

tcabı görüşüldü : Müstedinin Balkan ve bi
rinci genel savaş harp kıdem zamlariyle kurmay 
tahsili olan ceman altı senelik kıdem zamlanndan 
müstefit olmadığından emsali gibi istifade etti
rilmesi ve nasbımn ona göre düzeltilmesi dile
ğiyle M. M. Vekâleti aleyhine Askeri Temyiz ITah- 
kemesine açtığı dâva ve mahkeme huzurunda ver
diği şifahi izahat sonunda (Seferi kıdem zammı 
lıakkındaki dâvasının 3410 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibin- 
ee ve kurmaylık tahsil ve tasdik zamlan hakkm- 
daki dâvasının muvakkat birinci madde muci
bince reddine ve geri kalan 300 kuruş mahkeme 
harcının davacıya tahmiline 31 . XTT . 1938 ta
rihinde ekseriyetle karar verildiğine) göre Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 
sarahati karşısında Encümence yapılacak bir 
muamele olmadığına karar vverildi.

Karar No. Karar tarihi

1651 25 . X II . 1944

4925 ! Sadık Ünsal.
Sümer mahallesi Er
zurum sokak No. 70 

i Temyiz mahkemesi 
ü<‘üncü ceza dairesi 
eski memurlanndan. 
Ankara.

Açıkta kaldığı zama
na ait maaşlarının 
verilmesi .h

Müstedi : Haksız ve kanunsuz yere azledil- 
diğinden evvelâ bir vazifeye tâyinini ve açıkta 
kaldığı zamana ait teraküm eden maaşlarmm 
verilmesini istemektedir.

Vekâletin cevabında : İşini ihmal ve yolsuz
luk hareketlerinden dolayı inzibat heyetince 
Hâldmler Kanununun 122 nci maddesine tevfi
kan 20 . IV . 1944 tarihinde azline karar verilen 
müstedinin ahiren vâki müracaatı üzerine mez
kûr kararın Temyizden başka yerlerde bir vazi
feye tâyinine mâni olmadığına karar ittihaz edil
miş olduğundan aynı maaşla müstedinin Ayaş 
mahkemesi zabıt kâtipliğine tâyin krlmdığı bil
dirilmiştir.

tş düşünüldü : Tâyin dileği mensup olduğu 
Vekâlet tarafından yerine getirilmiş olduğundan 
bu cihetten muamele tâyinine mahal görülemedi
ğine ve müterakim maaşlarının itası hakkındaki 
ikinci talebi ise kanun yollarına mûracaa^ ica^
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4623^
469'5

Tcvfik Gülay, 
f^alpazarı nahiyesi 
Alagâ\"iır köyü halkı 
namma sabık muhtar. 
Trabzon - Vakfıkebir.

Hâzineye ait arazi
nin köylülerine talısi- 
si hakkında.

1469 i 

1480 i
YuHftif Ozhart ve ar. 
AcMfî öl nahiyesinden. 
Nevşehir.

Muhtar seçiminde ya
pılan yolsuzluklar h.

4465
4528

' Ali Alisönmezoba. ı 
Eski sumanpazarmda * 
i )ennecîayevi sahibi j 
Ferhat Alibeyoğlu va-| 
«tasijle. Eski Çark- 
( ı̂bajşılttnııdan.

[ MaUıtj^

bettirip Encümence yapılacak bîr iş olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1652 25 . X I I . 1944

Müstediler : Borçlanma suretiyle Gümüşane 
vilâyetinden satın aldıkları arazilerinde hisse
dar Hazine arazisinin ve diğer Hâzineye ait 
arazinin köylülerine tahsisini istemektedirler.

Maliye Vekâleti tezkeresinde : Dilekçe .sahibi
nin bahsettiği mezkûr arazi umuma tahsis edil
miş meradan bulunmasına nıebni borçlanma su
retiyle kendilerine tahsisine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

îş düşünüldü : Encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1653 25 . X I I . 1944

Müstedi : 1943 muhtar ve ihtiyar heyeti sê - 
çiminde nahiye müdürü ile kaymakamın seçime, 
lüzumsuz yere müdahale ederek halkın isteme
diklerini zorla seçtirdiklerinden şikâyet etmekte
dir! (m-.

Dahiliye Vekâletinin ooval)i tezkeresinde : 
Aeii ö̂l nahiye merkezînde seçim için yapılan 
dernek toplantısında anlaşma olmadığından 
muhtaı*ın nahiye müdürüne ve kaymakama vâ
ki (»l.nı müracaatı üzerine Köy Kanununtın 31 
nci nladdesi hükümlerine uyularak kaymaka
mın huzuriyle seçimin mevzuat dairesinde te
kemmül ettirildiği ve yapılan şikâyetlerin vârit 
bulunmadığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Encümence yapılacak mua
mele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1654 25 . X I I . 1944

Kesilmiş olan maa-şı- 
nın iadesi hakkmd».

' Müstedi: Heyeti mahsusa kararı ile nispeti 
askriiyosinin katına karar verilmiş ve tekaüt 
vıinnf i <la bu suretle kesilmiş olduğundan evvel-
00 vjil.ı şikâyete kar.şı Encümenimizce talebinin 
isi.il youi bir kanun yapılmasına mütevakkıf 
oldntiu bildirilmiş ve aradan hayli zaman geçmiş 
ohh’ iiu halde bir netice çıkmamış olduğnııdaıı
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4918 \'eys(‘l Maden.
5007 Cez»<‘vîn<le mahkûm. 

Hivas.

4501 İzzettin Seçkiner. 
Tnpu memuru. 
,Snv\nr.

4643. j t»mail Lfvtfi Kork- 
47T6 rnm.

I  İstasyon eîi(). Nô  48 
Emekli Tabip- Albay. 
Ifitanbul - Kartal.

Yom cezaevlerinden 
birine nakli h.

UsuİHÜz olarak açığa 
çıkarıldığından vak
fesine indesi h.

kesilmiş olan maa§ınm bir kanunla iadesini is
temektedir.

İş düşünüldü: Yeni bir kanunun vazı tesisi 
bir veshile temin edüemiyeceğine göre dilek üze
rine tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hizmeti ahire zam
mı verilmesi h.

1655 2 5 .X II .1944

Müstedi: 30 sene müddetle hapse mahkûm 
edilmiş olduğundan yeni cezaevlerinden bîrine 
naklini istemektedir.

Vekâletin cevabında: Müstedinin bakıyei 
cezası 15 seneyi geçmekte olduğundan kanun ve 
müstenidi lıulunnn talinuıtııame nıüfadııuı göıe 
yeni cezaevine nakline ve fiş tanzimine imkân 
ulamadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü; Yapılacak bir muamele olmadı- 
ııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1656 25. X I I .  1944

Müstedi : UstUsüz olarak açığa çıkanldığın- 
dan vazifesine iadesini istcmn ektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Mardin vUâ- 
yeti ile yapılan muhabere neticesinde Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünce müstedinin vazi
fesine iadesi için mahalline lâzmıgelen tebligatın 
yapddığı bildirilmiştir.

tş düşünüldü :
Müstedinin dileği isaf edilmekle tâyini mua

meleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1657 25.XII. 1944

Müstedi Hizmeti ahire zammı talebinde bu
lunmaktadır.

Millî Müdafaa V^âletinin cevabmda : Ahi
ren Yüksek Meclisçe ittihaz olunan 12 . IV . 1944 
tarih ve 1389 sayılı tefsir karan gereğince müs
tedinin talebi yerine getirileceğinden resmî sene
di ile maaş kayıt suretinin kaydı bulunduğu Kar
tal askerlik şubesinden istenilmiş olduğu bildiril
miştir.

îş düşünüldü : Dilek yerine getirilmekte ol<
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I duğundan yapılacak muamele olmadığına karar

verildi.
Ejarar No. Karar tarihi

1596
1609

Hayati Karako>aınhı 
ve arkatlaşinrı. 
Harran, 
l'rfa.

Topraklanuın Ziraat 
VokAlotince istimlâk 
(‘dilecek muhtaç zür- 
ı-aa verilmek istenil-

hnkkiJKhı.

3815
3861

Ziya ()ralay vo ar. 
Büyük Esat. îmra- 
hor fjakavıu vc Türk- 
özü halkı namına. 
Ankara.

Köy yollanmn Hükü
metçe yaptırılması h.

4764 j Kâşif Mangaloğlu. 
' i m  Küre.

I Orduda istihdamları 
hakkmda.

1658 26JCIT.1944

Müstediler : Mutasarrıfı bulundukları top
raklarının Ziraat V'ekâletinec istimlâk edilerek 
muhtaç zürraa verilmek istenildiğinden şikâyet 
etmektedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında : Müstedi ve arkadaşlarının mutasar- 
t‘if bulundu<;u arazilerin istimlâki hakkında Zi
raat V êkâletince ve diğer vokâletlerce hiçbir 
muamele yapılmamış ve düşünülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1659 25. X I I . 1944

Müstediler : Köy yollarının Hükümetçe yap
tırılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında ; Belediye 
hududu dâhilinde ve şehrin dağınık ve plânı 
tekemmül etmemiş kısımlarından bulunan bu 
yolların bütçe mülâhazasiyle vilâyet bütçesiyle 
lıâlen j’apılmasına imkân olmadığını bildirmiştir.

Mütalâa : îş düşünüldü. Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1660 25 . X I I . 1944

Müstedi : Tapu ve Kadastro Mektebi mezun
larının yedeksubay haklan lâğvedildiğinden or
dunun bu elemanlardan gerekli semere alama
dığından, bu mektep gibi tahsili beş sene olan 
köy enstitüsü mezunlarına yedeksubay ve İs
tanbul’daki Hayvan Sağlık Mektebi mezunları
na da veteriner gedikli hakkı verildiği gibi es
kiden yüksek tahsil sayılan ve mükemmel ha
rita yapmasını bilen Tapu ve Kadastro Mektebi 
mezunlarının da harita gediklisi olarak orduda 
istilıdamlarma karar verilmesini istemektedir.
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Bu hususta Millî Müdafa ı̂ Vekâletinden alı
nan cevapta : Gedikli olmak için 2771 sayılı 

I Ordu Hafif Hizmet Kanununun ikinci madde
si ve 3379 sayılı gedikli erbaşların maaşlarının 

j tevhit ve teadülüne mütedair kanunun 4 ncü
maddesi mucibince mükellefiyetlerinden fazla 
hizmet taahhüt etmeleri ve usulü veçhile ge
dikli erbaş yetişmeleri lâzımgcldiğinden bunun 
haricinde muamele yapılmasına imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

îcabı düşünüldü : Müstedinin dileğine karşı 
^Tillî Müdafaa Vekâletinden verilen cevap, mev
zuata uygun ve dilek bir tesis mevzuu olmakla 
Encümence yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1661 25 . X I I . 1944

4690
4763

Hüseyin Demir. 
Cezaevinde mahkûm. 
Haeılarlı.
Ivavseri.

Asri cezaevine nakli 
hakkında.

2522
2545

Ali Abbas ve ar. 
Kökoğlan ııaliiycsiiıe 
))ağlı Kuruca köyün
den,
Hınıs.

Müstedi : Adam öldürmekten otuz seneye 
mahkûm edildiği ve hâlen Kayseri cezaevinde yat
makta olduğu cihetle kalan mahkûmiyetini asri 
cezaevinde geçirmesini istemektedir.

Vekâletin cevabında : Müstedinin geri kalan 
oezası on beş seneden yukan olduğundan iş csa- 
81 üzerine müesses cezaevine almmasma kannn vc 
talimatname ahkâmma göre imkân olmadığı bil
dirilmiştir.

tş düşünüldü : Muamele tâyinine mahal gö
rülemediğine karar verîldî.

Karar No. Karar tarihi

1662 25.Xn.1944

Bal)alannııı kaatilleri- 
nin j^akalanmadlğın- 
flau «ikâvet.

Miistediler: Babalarmm kaatillerinin yakalan
madıklarından şikâyet etmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin son cevabında :
Suçlu olarak Hasanoğlu Baba Abdioğlu Şev

ket tutularak Adliyeye verilmiş vc diğer iki suç
lu Alıoğlu Mehmet Sıddık’ın askerde, Halıloğlu 
Eşrefin de Karsta bulunduğu anlaşılmış ve adli 
takibata geçilmiş olduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Matlûp olan adli takibata ge
çilmiş olduğuna göre yapılacak muamele kalma
dığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

1663 25.XII.1944



If.
4068
4119

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ;̂ er ̂

Mehmet Özkanlı. 
Cexat'vinde nmhkûuı. 
Simav,
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■ Hakkında veıikn ka- 
> rarda İsabet olmadığı 

hakkında.

4223
4275'

Tlaydar Çüstanı. 
jMezriayıhaıı köyün
den.
fto ralliye.

Cezasının
iTiası.

kaldırıl-

35‘17
3567'

üOoi)

G234"

Sezai Akkutlu. 
Naeakhır lUiihallcsin- 
de.
Kın ekli yüzbaijı. 
Khnalı.

Mejnıırin Kanununun 
71 nci ınad<lesiyle 
1683 sayılı kanunun 
158 nci maddesinden 
istifade ettirilmesi h.

Irza tecavüz maddesinden dolayı mahkûmiye
tine dair olan kararda isabet olmadığından kara
rın bozulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin tezkeresinde : Tetkik edi
len evrak münderecatına nazaran hüküm esbabı 
mucibeye müstenit ve yerinde olduğu ve Temyiz 
tetkikatına iktiran ve katiyet iktisap eylemiş 
olduğuna göre yapılacak muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesine nazaran iktisabı katiyet etmiş 
bir mahkeme ilâmına karşı yapılacak bir mua
mele olmadığına kanar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1664 25 . X I I . 1944

Sirkat isnat edilmek suretiyle Kars Asliye 
Ceza mahkemeânce bir seneye mahkûm edildi^n- 
den cezasmın kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâleti tezkeresinde : Müstedi hak- 
kuKİaki hükmün delail ve esbabı mucibeye müste
nit bulduğu ilâm ve evrakının tetkikından anla
şılmış olduğu ve müştekinin iddiası varit olma
dığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncu maddesine göre de Encümenim izce yapı
lacak bir muamjele olmadığından dileğinin red
dine karar verildi.

Kaımr No. Karar tarihi

1665 25 . X I I . 1944

Müstedi : Deniz güverte yüzbaşılığından mü̂  
tekait olup ıııuhtelif vilâyetlerde orta ve lise 
öğretmenliğinde bulunduğundan ötürü 1683 sa
yılı kanunun 7 nci maddesi gereğince hizmeti 
ahire zammı verilmesini, vatani vazifesini fc- 
dakârane ifadan dolayı da aldığı takdirname
lerin tasdikiyle 863 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi mucibince bir üst derece üzerinden tekaüt 
maaşının tadilini, bunlarla beraber Memurin 
Kanununun 71 nci maddesiyle 1683 sayılı ka
nunun 58 nci maddesi 30 sene fiilen hizmet 
eden memurlara ikramiye verilmesini âmir ol
duğundan, 22 sene bahriyede ve 11 sene de ma
aşlı olarak cilieti nıülkiyede ki ceman 33 sene
ye varan hizmeti itibariyle bahsi geçen mad-
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delerden istifade ettirilmesini istemektedir.
Müstedinin vaziyeti hakkında : Millî Müda

faa A'ckâletinden alman cevapta : Emekli gü
verte yüzbaşısı Arifoğlu Sezai’nin tekaüde sev- 
kedildikten sonra 900 sayılı kanundan istifa
de ederek tekaüt maaşını almak ve tahsisatı üc
ret olarak tesviye edilmek suretiyle Maarif Ve- 
krdetinin muhtelif okullarında öğretmenlik et
tiği, halbuki hizmeti ahire zammı alabilmek 
için tekaüt maaşının o vakit kesilmiş olması lâ- 
zımgeldiği ve istiklâl harbindeki hizmetinden 
dol>\vı oldığı takdirnameler itibariyle 863 sayilı 
Terfi Kanunundan istifade ettirilmesini iste
mekte ise de Millî Mücadele esnasında Istan- 
l/ul’da Millî Müdafaa grup teşkilâtında bulun
muş ve bu hizmetine mukabil tstiklâl madalya- 
siyle taltif edilmiş olduğu ^ibi tstiklâl harp kı
dem zammı da alarak maaşının arttırılmış ol
duğu ve subajMarın terfi in e mahsus olan kanu
nun 13 ncü madde-si harpte bilfiil âteş altında 
fevkalâde yararlık jî()sterenlerin inhaları üze
rine ikinci takdirname, almaları halinde terfi 
ettirilmesine âmir olduğundan ve kendisi ise 
bilfiil ateş altında l)ulıınmanıış olduğundan mez
kûr kanundan da ve 1683 sayılı kanunun 58 nci 
iknuııiye maddesinden de tekaüt olduğu zaman 
askerlikte bilfiil 30 sene veya daha ziyade hiz
meti olmama-sr itibariyle istifade edemiyeceği 
])i]dirihniş ve hizmeti ahire zammı dileğine kar
şı Maarif V(‘kâlotinden alınan eevap ta aATiı 
Diahiyotlo bulunmuştur.

teabı ĝ örÜKÜldü : Müstedinin bu cevaba ka
ni olmadığı takdirde Devlet fŞûrası karan dai
resinde Millî Müdafaa Vekâleti aleyhine dâva 
a '̂inakta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2325
2347

Adil Dora.
İnhisarlar lî. Mü. Ci- 
bnli tütün fabrikası 
(ütün sig;ara makinesi 
memuru.
İstanbul.

S ıh biyede fĵ e<;en me- 
m u riyet müddetin in 
İnhisarlar idaresinde
ki yazifelerine ilâve
si lıakkmda.

1666 25 . X T I. 1944

]\Iüstedi : Evvelce daii’ei umuru sıhhiyede ge
cen memuriyet müddetinin İnhisarlar idaresinde
ki vazifesine eklenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâleti ve Sıhhiye Vekâletinin ce
vaplarında ;

Müstedinin dUeğinin tervicine kanuneîi imkân 
olamadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Muamele kanaatbahş görülme-
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5283

5353

Sabri Altekin. 
Telgraf seiTİs 
ğiııden emekli 
sicil No. 
Divarinıkır.

İMâlfılivct maası h.
şefli-
4607

4457
4520

Cevdet Karadoğan. 
Könıüı* işletmesinde 
etüd idaresinde tek
nik ar!#iv memuru, 
Ereğli.

Kesilen tekaüt nıaa- 
şnun yeniden taiısisi 
hakkında.

diği surette müstedinin zamanında idari dâva 
açabileceğinden Encümenimizce yapılacak mua- 
melo olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1667 25.XII.1944

Müstedi : Vazife esnasında mâlûl olduğu 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tasdik 
edilmesi üzerine kendisine 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 42 nci maddesinin (7) 
nci fıkrasına göre hizmet müddetine isabet eden 
maaşın % 50 si zammedilmek suretiyle maluliyet 
maaşı bağlanmış iken bu tahsis şeklinin Divanı 
mulıasebatça kabul edilmeyerek mezkûr kanunun
6 ncı maddesi hükmüne tevfik olunması yüzünden 
gadre uğradığından korunmasını istemektedir.

îeabı düşünüldü : Mesele dâva mevzuu oldu
ğundan müstedinin idari kaza merciine müraca
atta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1668 25.XII.1944

Müstedi: Sıhhi sebep dolayısiyle, almakta 
olduğu 36 lira 60 kuruş tekaüt maaşı bu kere 
tâyin olunduğu hafif hizmetten dolayı kesilmiş 
ise de tekrar bağlanmasını istemektedir.

İkisat Vekâletinin cevabi tezkeresinde: 4222 
sayılı İktisadi DevleC Teşekkülleri Memur
ları Tekaüt Sandığı Kanununun 21 nci madde
sinde: (1683 sayılı kanuna veya bunlardan ev
velki hükümlere göre veya kanunla kurulu teka
üt sandıklarından tekaüt maaşı alanlar, bu san
dıklarla ilgili kurumlarda tekaüde esas bir hiz
mete alındıkları takdirde sandıklarla tekrar 
ilgilendirilmesini ve tekaüt maaşları buralarda 
hizmetleri devam ettiği müddetçe kendilerine ve
rilmemesi harp malûlleri bu kayıtlardan müstes
na olduğunu) âmir olup Maarif Vekâletince 
bağlanmış olup mahallî maliyesince kesilmiş bu
lunan tekaüt maaşının Ereğli işletmesindeki va
zifesi başında  ̂ bulundukça verilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Mumaleye kanaat etmediği su
retle salâhiyetli kaza mercilerine müracaat ede-
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Sami Çopuroğlu. 
Atlanu c'ski mebusu 
Müfit A))(lullalı Fa
ile oşi tînınui (îülsünı 
(Jopııroğhı vekili oğ
lu Koıııalı malınüclü- 
rü.

550 Aziz Kürekçi ve ar.
Kon.ya
Ayrancı
den.
Konya.

Ereğlisinin
nahiyesin-

bilecek olan müstedinin dileği üzerine tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1669 25. X II . 1944

İkramiyesinin 125 li
ra üzerinden yerilme
si hakkmtin.

Arzuhalde: Müvekkilinin murisi Sabık Ada
na Mebusu Müftü Abdullah'ın 147 sayılı kanun
dan istifade ettirilmesi ve tahdidi sinne tâbi tu- 
1 almaması ve vefatı tarihine kadar vazife gör
müş telâkki edilerek vefatı tarihinde mer’i olan 
2941 sayılı kanuna göre ikramiyesinin 125 lira 
üzerinden verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi tezkeresinde: Her 
ne kadar 147 sayılı kanunun birinci maddesi müf
tülerin tahdidi sinne tâbi olmıyacaklannı âmir 
ise de müstedilerin murisinin mezkûr kanunun 
neşri tarihinde müftlükle alâkası kesilmiş ve 65 
yaşını ikmalden sonra da müftülükle hiç alâkası 
bulunmamış ve vazife görmemiş olduğu; ve mü
teveffanın 65 yaşını ikmal ettiğinde mer/i bulu
nan 22 . III . 1325 tarihli Tekaüt Kanunu ge
reğince yapılan muamelenin doğru olduğu, 2941 
sayılı kanundan istifadesinin mümkün olmayacağı 
ancak 788 sayılı Memurin Kanununun 2941 sayılı 
kanunla meriyetten kaldırılan 73 ncü maddesi 
gereğince yapılan tahsis (10 0Q0) on bin kuruşun 
esas tutulması kanuna uygun olduğu bildiril
mektedir,

îş düşünüldü: Bir dâva mevzuu olan dilek 
hakkında Encümende tetkikat icra edilip karar 
itasına kanunen imkân olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1670 25. X II . 1944

Bedeli mukabilinde 
arpa ve buğday ve- 
rilınosi hakkında.

Müstediler: Kamilen fakir, sakat veya dul ol
duklarından ve mmtakal arında don ve kuraklık 
yüzünden bu sene mahsul olmadığı için buğda
yın kilosunun 80 kuruşa çıktığından ve bu se- 
bople eşya ve hayvanlarını satarak şimdiye ka
dar z<T zoruna geçindiklerinden ve esasen çiftçi 
olmadıklarından bahsile Ofisten bedeli mukabi
linde buğday verilmesi için Ereğli kaymakamlı- 
ğma müracaat etmişleı^e de verilen emrin nüfusu 
iki binden a^»ğı olan yerlere şümulü olmadığı 
cevabiyle karşdaştıklarından hallerine acınttçak
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4314'I HIfiMan; Kıl)tç ve ar. 
^iğig Akyuma 

(îiresnn.

Hâzineye ait arazi
nin ihtiyaçlarına bi
naen kendilerine ve
rilmesi.

kendilerine de Ofisten bedeli mukabilinde üç 
dört aylık buğday, arpa verilmesini istemekte
dirler.

Bu hususta Ticaret Vekâletinden alınan ce
vapta: 1943 yılında değişmez ve dar gelirliler dı- 
şmda kalan halkın ekmeklik ihtiyaçlarının ma- 
iıallî belediyelerce temin olunduğu günlerde be
lediye hudutları dışında kalan bir kısım Juılk- 
tan satın alacak hububat bulamıyan veya fiyat 
yüksekliğinden ötürü mübayaaya muktedir ola- 
laıyaıılara Ofisten tesbit olunan fiyatla hububat 
satıldığı ve Konya valiliği emrine bu maksatla 50 
ton arpa tahsis olunduğu ve müstediuin müra
caatı üzerine müstedileriiı bulundukları Süberde 
köylülerine de gereken yardunın yapılması K on ya  
valiliğine yazıldığı ve valilikçe mahallî arpa fi
yatının 40 - 45 kuruş olması hasebiyle Olisin 
sattığı arpanın Seydişehir kaymakamlığınca alın
madığı ve halen müstahsil olmıyan halkm ekmek
lik ihtiyaçlarının Ofisten temin olunduğu bil- 
diriln. iştir.

îeabı g(irüşüldü : Hâlen müstaiısıl olmıyan 
halkın ekmeklik ihtiyaçları Ofisten temin olun
duğuna ve müstedilerin ihtiyacı bu suretle göze
tilmiş demek olduğundan Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1671 25 . X II . 1944

Müşterek arzuhalde Hâzineye ait arazinin 
ihtiyiUj4arma mebni kendilerine verilmesini iste
mektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabında : İstenilen ara
ziye Halit Clüvenç namındaki bir şalus tarafın
dan mülkiyet iddiası dermeyan edilerek meni 
müdahale dâvası açılmış ve Giresun Asliye Hu
kuk ^lahkemesince Hazine aleyhine verilen hü
küm ve karar temyiz edilmiş ve dâva Temyizde 
derdesti tetkik bulunmuş olduğu bildirilmekte
dir.

İş düşünüldü : Mülkiyet iddiasiyle aynı mü- 
ııazanlı olan arazi hakkında dâva derdesti tah
kik (jliluguna göre Encümenimizce yapılacak 
bir ımıaıuolc olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1672 25. X I I . 1^4
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' t(Miısilen ahaliden.
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{)fiston cezaoıı alın
mak istenen arpa ve 
buğdaylarının alın- 
ınanuısı hakkındjı.

Müstedjler : lî)48 senesinde Ofis hissesini 
harman zamanında tamamen ödedikleri halde 
})ir kaç ay sonra Ofis memurları köylerine gele-' 
rek ahalinin haberi olmaksızın on beş ton mik
tarında ceza olarak arpa ve buğday listesi tan
zim ettikleri ve mealine muttali olmıyan muhta
ra da tasdik ettirip halen bu miktarın talep 
edildiğini şikâyet etmektedirler.

Ticaret Vekâletinin cevabi tezkeresinde : 194H 
mahsulünden kaçakçılık yapıldığı kanaati üzeri
ne }»azr köylerde arama yapılmak üzere memur 
edilen kollardan birinin Topçu köyüne de uğ
rayarak köylünün nzasiyle borçlanılan mikta
ra ölçme piLsulalarınm kesildiği, kanuna aykırı 
bir hareket «’örülmcdiği Yozgad Valiliğinin iş’a- 
rına atfen bildirilmekt.edir.

İş düşünüldü : Şikayetin yerinde olmadığı 
vilâyetin iş'a rina atfen bildirilmekle olduğuna 
şi'öre Kncümeniınizee bir muamele ifasına imkân 
bııhınmadığrna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5030 Mehmet Yalçın. 
51^  Kundi köyünde. 

Tutak.

1C73 25. X n .  1044

Maaşının verilmesi h. Müstedi : On birinci aşiret alayında mülâ- 
zimisani iken bilâhare Van Cenup müfrezesi
ne verildiğinden ilişik evrakının tetkiki ile hak
kı olan maaşının verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alınan cevapta : Müstedinin aşiret teğme
ni olup emsaliyle beraber terhis edildiği ve şa- 
hadetnamesiz olmakla beraber vazife veya as
kerî harekât esnasında malftl olduğuna dair bir 
kayıt mevcut olmadığı ve gelen evrak arasında
ki vesikalar mezuniyetine ve sipariş maaşma ait 
olduğundan 6 Mart 1328 tarihli aşiret süvari 
alayları nizamnamesinin 81 nci maddesinden is
tifade etmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü : Müstedinin bu cevaba ka
ni olmadığı takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1674 25 . X I I . 1944
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Kerestelerinin çürü- 
ınckt*-u vikavesi h.

5020
5114

Karabet Nişastacı- 
yan. |
Nevive cad. Eminsi- i  

• i
nan mahal. No. 63 | 
Gedikpaşa - tslanhul. |

Vatandaşlığa kabulü 
hakkında.

Müstedi: 1942 yılında Akçakoca kereste tüc
carı Osman Turhan’dan her türlü kanuni mua
melesi yapılmış olduğu halde gemi inşaat keres
tesi satın almış ve bir kısmını İstanbul’a naklet
miş olduğundan bahsile 1943 yılında Düzce re
vir amirliğinin orman maktamın yeniden keşfi
ne lüzum görerek orman mefhumuna dâhil ol- 
madığmı Umum Müdürlüğe bildirmekle beraber 
kereste sevkiyatını durdurduğu ve imrariye ver
mediği ve son evrakının Düzce revir âmirliğinin 
3 . XI . 1943 tarihli yazısiyle Orman Umum Mü
dürlüğüne gönderildiği ve mütaakiben Ziraat 
\'^ekâietine de müracaat ettiği halde bir cevap 
alamadığından bahsile iskelede açıkta her türTü 
hava tesiratına mâruz olan kerestelerinin daha 
ziyade yürümekten vikayesini istemektedir.

Bu hususta Ziraat Vekâletinden alınan cevap
ta: Müstedinin üçüncü şahıs olarak iki elden 
devren almış olduğu kerestelerin menşe ve mik
tarı hakkında ilgililerce ihtiyaca salih kanaat- 
bahş malûmat verilmediğinden malların mü
fettişlikçe muvakkaten durdurulduğu ve bilâha- 
ra mahallî teşkilât vasıtasiyle yaptırılan tetki- 
kat sorumda muamele tekemmül ettirilerek ye
rine gerekli tebligat yapıldığı ve artık müracaat 
mevzuu kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Vekâletçe yapılan tetkikat 
sonunda müstedinin hakkı gözetilmiş ve arzusu 
yerine getirilmiş olmakla Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1675 25. X II . 1944

Müstedi: Türkiye’de doğmuş ve Türk tebaası 
gibi yaşamış olan büyük babası Karabet’in îran 

i tabiiyetinde olması sebebiyle babası Sebuh da 
İran tebaası olduğundan müteselsilen kendisi- 

I nin de îran tebaasında kaldığı ve doğum tarihi 
olan 1318 yılından itibaren ne olduğunu bilme- 

i diği ^e ancak babasının vefatiyle buna vâkıf ol- 
duğu beyaniyle Türkiye’de doğmuş ve büyümüş 

I olmasından naşi Türk vatandaşlığına ahnmak 
I üzere İstanbul ValUiğine müracaat ve evrakı te- 
I kemmül etmiş iken İstanbul Emniyet Müdürlüğü

nün y a ^  emriyle Hariciye Vekâletince şim- 
i tl.lık Türkiye Cumhnriyeti teba«lığın» tegeiUne
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4r)2o Tosun Erdoğan.
4589 ııuılıallesinde

man i fal ura cı, 
lO'bistan.

M alla n n ın  h ııld ııru - 
laı-ak /iira rd an  ku r- 
taı-ıljıiiisı hakkında. •

mahal olmadığından îran Devleti tâbiiyetinde 
kalması tebliğ edildiğinden şahsi ve hukuki du
rumunun sağlamlığı itibariyle Türk vatandaşlı
ğına kabulü hususunun karara bağlanmasını is
temektedir.

Bu hususta Dalıiliye Vekfıletinden alınan ce
vapta: İstanbul vilâyetinin işarı üzerine tâbii
yet durumunun incelenmesine lüzum görülen 
müstedi Karabet Nişastacıyan’ın 1318 yılmda 
îstanbul’da doğduğu ve babası Selmh’un mülga 
TTariciye Nezaretine 1912 jalında Tran tebaası 
olarfik tasdik edildiği ve kendisinin nüfus kü
tüklerinde kaydı buhuınıadığı ve İstanbul'da bir 
«ayrimenkule tran tebaası sıfatiyle tasarruf etti
ği ve îran KonsolosUığuncn da îran tebaası ola
rak kayıtlı bulunduğu anlaşıldığından 7.TV.1944 
tai-ihinde 1)al)asTna tebean îran tebaasından ol
duğuna knrnr verilerek îstnnbul Vilâyetine de 
bu yolda tebliyntta bulunulduğu bildirilmi.<jtir.

îcabı düfjünüldü: Bu cevaba kani olmadığı 
takdirde ınüstedinin kaza merciine müracaatta 
muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1676 25 . X n  . 1944

Müstedi : Adana Sümerbank mağazasından 
aldığı eşyayı Adana TTğur işleri nakliye komis
yoncuları vasıtasıyle 21 . TV . 1943 tarihli vo 620 
numaralı konşimentolariyle demiryolu işletme 
idaresine teslim etmişken 9 parçadan yedisinin 
Kapudere istasyonuna teslim edilip kendine ait 
olan iki parçanın aradan epey zaman geçtiği hal
de verilmediği ve bunun fatura kıymetinin 1122 
lira olduğu beyaniyle aranması hakkmda vâki 
müracaatına karşı eşyanm kilo başına 40 kuruş
tan ödeneceği haberini aldığından, halbuki bunun 
gadrini mucip olacağından rrialları nereye teslim 
edilmişse buldumlmasmı ve muhakkak bir za
rardan kurtanlma.smı istmektedir.

Bu hususta Devlet Demiryollan Umum Mü
dürlüğünden alman cevapta : Müstedinin bah
settiği nakliyatta mürsel ve mürşelünileyh olma
yıp nakliyatın Kapudere’de komisyoncu Kâzım 
Etizman namına yapıldığı ve nakil esnasında zi- 
yaa uğrayan iki çuval manifatura için aynca mü
racaatta bulunan komisyoncu Kâzım’a kanunî
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8965
4013

MuHtafa Ü/Âi inleri 11 vuh luılin-
E i'iuo^aıılar m ahalle - 1  de ikon tahm in leri v a 
sinde.
ı\Iüh'ızimo{»:lu.
H adım .

pıbnı.';} ve üzurne el- 
konulmuş olduğu H.

3550
3597

M ııstata Ervuz. 
lsınetj)aşa mahalle- 
sindo Marangoz so
kak No. 6 
îvütahva

Toprak verilmesi, h

tazminat verilmiş olduğu gibi mesul memurun da 
cezalandırıldığı bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Zayi olan mallara mülkiyet 
iddiasiyle müstedinin salâhiyetli kaza mercilerine 
müracaat edebileceğine göre Encümenimizce bir 
muamele ifasma imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1677 25.XII.1944

Müstedi arzuhainide : Toprak mahsulü ver
gisi için gerek pekmez yapılacak ve gerekse ku
rutulacak olan bütün üzümlerin yaş halinde iken 
tahminleri yapılmış ve üzerine el konulmuş bu
lunduğundan ve bir de kum darınm 1942 sene
sinde kaymakamm Devlet hissesi almış olduğun
dan şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Mahallinden 
icra ettirilen tahkikata nazaran pekmezlik yaş- 
üzümlerden vergi alınmadığı gibi kum dandan da 
1942 senesinde Devlet hisvsesi alınmamış olduğu 
ve müstedinin esasen darı mahsulü dahi bulunma
dığı ve müstedinin üzümlerine yapılan tahmine 
tarafından bir gûna itirazda da bulunulmamış ol
duğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Maliye Vekâletinin sureti iş
arına göre müstedi hakkında mevzuata muhalif 
bir muamele cereyan etmediği bildirilmekte ise- 
de iddiasında ısrar eylediği surette zamanında 
kazai mercilere müracaat eylemesi icabeden müs- 
tediııin dileği üzerine tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1678 25.XII.1944

Müstedi; Toprak tevzii talimatnamesine tev
fikan kendisine toprak tah.sisini istemekledir.

Maliye Vekâletinin cevabında; Müstedi Priş' 
tino muhacirlerinden olup 18 sene evvel ana 
yurda gelerek Kütahya Vilâyetinin tsmetpaşa 
mahallesinde ikâmet etmekte olmasına göre ken
disinin gö( ,̂menlikle alâkası kalmayıp yerli çift-' 
çi meyanma dâhil bulunduğu cihetle 2/14177 sa
rılı kararname hükümlerine tevfikan toi)raklan- 
dırılması icap edeceği Sıh. ve İç. Mua. Vekilli- 
ğince işar kılınmakta ise de 2/14177 sayılı karar- 
naiıiej ê ilişik toprak tevzi talimatnamesiyle mu-
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5107
r>208

If̂ ınail Polat. 
Knmiyct kudrosuuda 
T) yaka ve 2988 sicil 
.sayılı komiser mua-
A'İllİ.
(Jazianteb.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kim bulunup bizzat çiftçilikle maişetini temin 
eden topraksız çiftçilerin bulundukları köylerin 
hududu dahilindeki Devlet topraklarından top
raklandırılması suı*etiyle müstah«il bir hale ge
tirilmesi gayesi istihdaf edilmiş bulunduğundan 
şehirde ikamet ve bilfiil çiftçilikle meşgul bulun- 
mıyan müstedinin mevzuubahs talimatnameden 
istifade etmesine imkân bulunmadığını ve şehir 
belediye hududu dahilinde arsa halinde bulunan 
arazinin de mezkûr sebebe binaen kendisine tah
sisine imkân olmadığı bildirilmiştir.

î§ düşünüldü : Maliye Vekâletinin sureti 
işarına ve bu baptaki mevzuata göre müstedinin 
talebinin isafına imkân olmadığı ve hakkında ka
nunsuz bir muamele yapılmamış bulunduğundan

I dileğinin reddine karar verildi.
! Kanal* No. Karar tarihi

1679 25. XII-. 1944

BcJeıliye /.abıta.snıda 
î̂ C(;(‘iı liizınot müdde
tinin tekaütlüğüne 
savılması hakkında.

Müstedi: İstanbul belediye zabıtasında geçen 
ücretli hizmet müddetlerinin tekaütlüğünde sa- 
AMİması lâzım geleceğini iddia etmektedir.

Dahiliye Vekâleti: Dilek sahibinin» maaş na- 
miylo umumî muvazeneden aldığı ilk maaşları
nın tarihi 1 . IX  . 1937 bulunmasına göre bu 
tarihe takaddüm eden zamanlar için ücretleri be- 
l(‘diyece tesviye edilmiş ve bu kabillerden bazı- 
hırmın v'ukubulan tekaütlerinde ücretle geçen 
lıizmi'tlerınin sayılıp sayılamayacağı hakkında 
cereyan tHÎen nnıhabere sonunda Divanı Muha
sebat 3. Dairesince müttehaz 5 . VII . 1939 gün 
ve 150644/1792 sayılı kararda (Belediye zabıta
sında çalışan memurların hizmetleri hakkında 
417 sayılı Ankara f^ahremaııeti Kanununun 11 n- 
ci maddesiyle 1580 sayılı Belediye kanununun 
109 ncu ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı ka
nunun 8 ve bu kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 3452 sayılı kanunun 2 nci maddelerine na
zaran Ankara ve İstanbul Belediye zabıtası me
murlarının ifa ettikleri hizmetin Ankara için 417 
numaralı kanuna müsteniden zabıtai belediye 
vazı.’esinin Devlet zabıtasına devri tarihi olan 
12 . ÎII . 1928 ve İstanbul için 1580 sayılı ka
nuna göre yine devir tarihi olan 1 . IX  . 1930 
tariliinden sonra Emniyet Umum Müdürlüğünün 
ve binaenaleyh muvazeneye ait bir hizmet olarak
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4956 Hüseyin Kumru. 
5048 I -K«ki hazinei 

1 kavaslarından.
I Bahçekapı Limanha-
I » I

İstanbul.

HBH

Encümcü karan ve ue sebepten verildiği

kabalü vo bu tarihlere takaddüm eden tarihlerde 
bu A azifelcrde geçen müddetler için 1683 sayılı 
kanunun 66 ncı maddesi hükmü nazan itibarn 
alınmak üzere bu tarihlerden itibaren Ankara 
için müstemirren ve îstanbul için maaşla istih
dam edildikleri bildirilen 26 . II . 1936 ve 
19 . VI . 1936 tarihine kadar ve Eylül 1937 ta
rihinden sonraki hizmetlerinin Umumî Muvaze-' 
neden tekaütlüklerinde bu muvazeneye ait fiili 
hizmet olarak kabulü lâzımgeleceği tesbit edilmiş 
ve ücretli geçen hizmetlere gelince ; bu müddet
ler fiilen ücretle geçmiş olduğuna nazaran (185) 
numaralı tefsir kararı muvacehesinde bu müddet
lerin nazarı itibara alınması mümkün olamı- 
yacağı) suretinde zikredilmesine göre vekâletçe 
yapılacak başka bir muamele olmadığı bildiril
miştir.

îş düşünüldü: Muamele kanaatbahş görülme
diği surette müstedinin zamanında salâhiyetli 
kaza merciine müracaat etmesi icabedîp Encü
mence yapılacak muamele olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihî

1680 25 . X I I . 1944

Senelerdenberi sü- 
mncemede kalan işi
nin intacı hakkında.

Müstedi: Muhtelif zamanlarda mütaaddit 
makamata müracaat ettiği halde tekaüdiyesini 
alamadığından îstanbul Defterdarlığı evrak ka
leminde senelerdenberi sürüncemede kalan müs- ' 
pet evrakına göre hakkmın korunmasını iste
mektedir.

Bu hususta Maliye Vekâletinden alınan ce
vapta: Müstediye 1 . . 1928 tarihinden mu
teber olmak üzere 91 kuruş tekaüt aylığı bağ
lanmış ve aylık miktarı 100 kuruştan aşağı ol
duğu için 1941 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 41 nci maddesi mucibince bunun muayyen 
zammiyle birlikte on seneliği tahakkuk ettiri
lerek namına tanzim olunan 82 920 kuruşluk 
istihkak varakasının 15 tkincikânun 1929 tarihli 
ve 11758/3148 numaralı yazılı ile mülga îstan
bul Zat Maaşları Muhasipliğine gönderildiği ve 
mezkûr muhasiplikçe istihkakını alması için ken
disine tebligat yapıldığı halde bunu almak üze
re 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesiyle tâyin edilen müddet içinde 
müracaat etmeyip bilâhara arzuhalle müracaat
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j ' etmesi sebebiyle alacağının Hazine lehine sakıt
olduğu ve vaktinde müracaat etmemesini mak- 

! bul bir mazerete müstenit olduğu mezkûr kanu-
I nun 94 ncü maddesi hükmünce mahkemeden aU-
i nacak bir ilâmla ispat edilmedikçe mümruza*
1 ! mana uğrayan istihkakının verilmesine imkân

! olmadığı bildirilmiştir.
I  icabı görüşüldü :  Maliye Vekâletinin işbu ce- 
; vabı ile aydınlanan muamele üzerine Encümence 
I yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1681 25. X n .  1944

Keis 
lialıkesir 

II. Karan

M. M.
Ordu 

II. Şarlan

Kâtip
Tokad

M. Develi
Balıkesir 

Pertev Etçioğtu
Balıkesir 

II. Onat
Çorum 

N. Kayaalp

Denizli 
F. Asal

Gazianteb 
M. Şahin

Kayseri 
M. Kemal Şaitr

Kocaeli 
/. Toton

Samsün 
t. Ezgü

Van 
N. Bûrker

Giresun 
l  Oûrak
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Şak ir özcan. 
Sarıyer köyünden, 
(fcrze.

Muhtarın yolsuz lıa- 
rokntından şikâyet.

3911 I 
3929

Mustafa Yaşar, 
liasauoğlu.
Rcylıanh kazasına 
])«glı Ilanıamhatay 
köyünde.
Kevhanlı.

475R ’ 
483İ

Zehra Yeşilel. 
AFahmutpa.  ̂ mahal- 
leşinde No, 42, 
Tokad,

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Biraderinin hudut ha
rici e<lihlİ4îi İl.

Müstedi ; Sarıyer muhtarı Hüsnü’nün vazi
fesini ifaya mâni mahkûmiyeti olduğu ve köy 
işlerinin bakımsız bir halde bulunduğundan 
hahselmektedir.

Dahiliye Vekâletince : Müştekinin iddiasının 
tahakkuk ederek mezkûr köy muhtarının vazi
fesine son verilmiş olduğunu Sinob V''aliliğinin 
iş'arına atfen bildirilmiştir.

îşin oluru düşünüldü : Müstedinin şikâyeti 
teeyyiit ederek ismi geçen muhtar hakkında ka
nuni muamele ifa edilmiş olduğundan başkaca 
yapılacak bir muaniele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1682 29 . X I I . 1944

Müstedi : Biraderi llay<lar Viuşar’ın hudut 
lıaıici edilmesinden şikâyette l)ulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin eevabnıda ; Hakkında 
şikâyet edilen Haydar Yaşar’ın Suriye’nin 
Küridağr halkından olu]) aleyhimize çalışmış ol
duğu ve kendisi yabancı tâbiiyette bulunması 
hjısebiyle avdetine müsaade *edii meşini mucip bir 
vaziyeti olmadığını bildirmiştir.

îşin oluru düşünüldü : Cereyanı muamele vc 
nıüslodinin tıiraderinin vaziyetine pöre hakkında 
tâyini mıjameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1683 29. X n  . 1944

Vazifeden çıkarıldı
ğından şiknyet.

Müstedi : Vazifesinden çıkarıldığından şikâ
yet etmektedir.

Sıhhat ye İçtimai Muavenet Vekâletinin tez
keresinde : Müstedinin Tokad hastaneli baş
hemşiresi ile münazaa ettiğinden dolayı vazife
sine nihayet verilmiş ve bu muameleye razı ol- 
mıyarak Devlet Şûrasına idari dâva açmış dâ
vası henüz neticelenmemiş olduğu bildirilmek
tedir.

İş düşünüldü : Hâdisenin Devlet Şûra^ınca 
Ic'tkik odilmekte olmasına göre Encümenimizce 
\apiiacak muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1684 29. X II . 1944
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14618 Alümiu tnanç.
14^3 I Itısmoydanı Banka- 

I hıi’ cad.
; Benzinci.
' Ankara.

Bağının istimlâk mu
amelesinin intacı h.

51 »O 
52î)î>

M. Hilmi Goutur. 
Adliye karsjJHUida 
B()<İvu»« eski sorj^u 
lıAkimi.
Saiıtsııu.

Avukatlık rubsatna- 
moNİ vei'ilnu'si h.

496f) ; İhsan Akün. i Mahkûmiyet eezaf«-
Biıinci noter başka- nnı affı luikkmda. 
tibi.
Bnraa. !

5057

I

Müstedi Küçük Esat mevkiinde bulunan bağı
nın ya istimlâk muamelesinin intacı veya intifa
ma luâni olunnıamasını talep etmektedir.

Dahiliye Vekâleti cevabında: Müştekinin ba
ğına müdahale edilmediğini ve intifada serljest. 
bulunduğunun kendisine tebliğ edilmiş l)ulundu- 
ğunu vilâyetin işarına atfen bildirilmektedir.

OJuru düşünüldü: Şikâyet mevzuu bertaraf 
edilmiş olmasına göre Encümenimizce muamele 
tâyinine mahal kalmadığına karar verildi.

Kamr No. Karar tarihi

1685 29 . X II . 1944

Müstedi: 460 sayılı avukatlık kanunu muci
bince talep eylediği ruhsatnamenin verilmedi
ğinden şikâyet etmektedir.

Adliye V'ekâletince: Müstedi hakkında takibat 
cereyan etmiş ve gerçi neticede beraat etmiş ise 
do bu kararın ahiren yazılı emir üzerine aleyhi
ne bozulduğu cihetle mânevi evsaf vo şeraiti haiz 
olmadığı anlaşılan raüstediye talep eylediği ruh
satnamenin verilmediği ve aynı zamanda muma
ileyhin l>ovlet Şûrasma açmış olduğu dâvanın da 
reddolunduğunun anlaşddığı bildirilmektedir.

İşin oluru düşünüldü : Cereyanı muameleye 
ve hâdisenin kazai mercice haÜolunmasına naza
ran dilek üzerine tetkikat icra ve karar ittihazma 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1686 29 . X I I . 1944

Müstedi: on beş senedenberi noter kâtibi ol
duğu ve hiç bir hatası olmadığı halde iğlerinin 
çokluğundan dolayı bazı evraka noksan pul 
yapıştırmış olduğundan ve mahkûm edilmiş bu
lunduğundan bahsile affını istemektedir.

Adliye Vekâletinden gelen cevapta: Müste- 
dinin iddia ettiği husus hakkmda ait olduğu 
mahkemeye müracaat ederek hükmen 23 lira pul 
bedeli ödenmiş olması dolayısiyle 240 lira nakdî 
ceza ile ve mahkûmiyetine dair verilen karar 
aleyhine temyiz yoluna müracaatta bulunan 
müstedinin temyiz itirazlarının reddedilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

îşin icabı düşünüldü: Kazai mercilerce halle-
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dilmiş olan hâdiseler hakkında Encümence mua- 
anıele ifasına mahal olmadığından müstedinin 
talebinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1687 29. X I I . 1944

5351
5474

]\lümin (îündü/ 
İsmail Koy.
Yeni köyünde. 
Şju’köv.

ve ' Ijıtiyaı- heyeti âzala- 
I rıiKİan Sait ile Muh

tar Hüsnü (lüiK'şine 
! yolsuz hareketlerin

den şikâyet.

5054 Ahmet özlü. 
596^' ^öjıköyûnde.

Emekli teğn^en. 
Saimbeyli.

Müstediler şikâyetlerinde mezkûr köy muhta
rı Hüsnü Gümüş ile ihtiyar heyetinden Said’in 
Devlet hissesine ait mahsulâtı zimmetlerine ge
çirdiklerinden ve köylüye tevzi edilecek kaput 
bezlerini fazla fiyatla sattıklarını ve bu suretle 
vazifelerini suiistimal eylediklerinden bahset
mektedirler.

Dahiliye Vekâleti: Bu hususta icra edilen tah
kikat evrakı usulen mahallî müddeiumumîliğine 
tevdi edilmiş ise de mahkemeye şevkine kâfi, 
delâil olmadığından takibata mahal görüleme
miş olduğu ve bu hukuki vaziyet karşısında ve
kâletçe yapılacak bir muamele olmadığını bil
dirmiştir.

İşin icabı düşünüldü: Cereyanı hale göre 
Encümenimizce de tâyini muameleye mahal ol- 
n’adığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aleyhinde karar ve
rildiğinden taahihini 
istiyor.

1Ç88 29. X II . 1944

Müstedi; Memet özlü ve kardeşlerinin aley
hine açtığı meni müdahale dâvası neticesinde 
aleyhine karar verildiğinden .şikâyetle muame
lenin tashihini talep etmektedir.

Adliye Vekâletinden alınan cevapta: Müs
tedi hakkında verilen meni muhakeme kararı 
aleyhine vâki temyiz dâvası üzerine hükmün 
tasdik edilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Oluru düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 ncü maddesi hükmüne nazaran kazai 
mercilerden sâdır olan hüküm ve kararlar aley
hine bir gûna müdahale caiz olamıyacağı yazılı 
ohnasına nazaran Encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karat yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1689 29.Xn.l94^
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4998
5090'

Ali Hotamışlı ve 16 
aıkada.şı.
K o ııya.

Ara/ilei’iniu istimlâ
ki lulen vazgeçilmesi.

Müstediler: Konya istasyonunun garbinde ve 
eski ve yeni Meram caddeleri arasında Jcâin ve 
Meram ’a doğru ve sırasiylc Havzan’a ve Aş- 
kan ve Bürümcek yöreleri M. M. Vekâletince 
nakliye okulu olaı-ak istimlâk edilmek istenili- 
sa da bu arazi şehre yakın ve çok bina ve meyva 
ağaçlarını cûmi olduğu için bu arazinin istimlâ
kinden vazgeçilerek ba. k̂a münasip mahalde is
timlâk yapdmasını istemektedirler.

M. M. Vekâletinin cevabi tezkeresinde: Bu 
iş hakkuıda Konya Mcbuslarmm ve C. H. P. Re
isinin Oenel Sekreterliğe verdikleri raporlar üze
rine bizzat mahalline gidilerek vali ve belediye 
reisleriyle mıntaka ve nakliye okulu komutan
ları da dâhil oldukları halde tetkikat ve müna- 
kaşat yaplıdıktan sonra münasip arazinin Hav
zan namındaki mahalde olduğu görülmüş ve par
tinin gösterdiği arazi alaylar için ayrılmış olup 
nakliye ve motörlü birlikler okulu ise subayla
rın okumaKina mahsus olup yapılacak muazzam 
mektep binasının yeni Meram şosesini tezyin 
edeceği bir şehir plânına da uygun düşeceği 
ve istimlâk için Vekiller Heyetinden henüz bir 
karar alınmadığı bildirilmiştir.

îş  düşünüldü: Bahis mevzuu olan yerlerin is
tim lâki için menafii um um iye kararı ve istimlâk 
karan henüz verilmemiş ve ,M. M. Vekâletinin 
tasavvuru halinde bulunan tesisat için kanuni 
muameleye tevessül edildiği zaman kanuni mer- 
eilere müracaat edilmek hakkı mahfuz bulun
muş olduğundan dilekçe üzerine hâlen Encü
mence de bir muamele ifa.«Tna imkan olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1690 29 . XTT . 1944

5268 Cavide.
5383 KeçtKîipiri mahallesi 

Aynalıkavak Okmey
danı cad. No. 6 
Hasköv - l.stanbul.

Çocuğunun kendisine 
teîilimi hakkında.

iMüstedi: Kurtuluş ismindeki çocuğunun ta- 
irık sebebiyle kocası Tufan’dan alınarak kendisi
ne t eslim ini istemektedir.

Adliye Vckrılctince; Çocuğunun kendisine tes
limi için müstedinin salahiyetli mahkemeye nıü- 
iiu'a:\tı lâzım,geleceğini ve vekâletçe idareten mu- 
îimcle ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Kaza hakknıda taalluk eden
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5175) 
5288

Ali Xa/ıın (İürçay. 
Kasiibci mahallesinde. 
(;ide.

Avukatlık ruhsatna
mesinin vei‘ilme«i h.-

5400 , Nainı Cilisralioglu. 
'5526 i Müddeiumumisi. 

Çumra.

lıûdiselerdon dolayı Encümenimizce tetkikat ifa
sına kanunen imkân olmadığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

1691 29 . X II . 1944

Askerlikte geçirdiği 
müddetin Adi iyedeki 
kıdemine ilâvesiyle 
terfiinin Aürütülme- 
sini istivor.

]VIüsU‘di: Mahkeme Başkâtipliklerinde ve âza- 
lıklannda on seneyi mütecaviz vazife görmüş va 
müstantık şahadetnamesini haiz bulunmuşken 
avukatlık kanununun neşrinden mukaddem talep 
ettiği dâva vekâleti ruhsatnamesinin verilmesin
den şikâyet îtmektedir.

Adliye \'ekâletince Vâki olan istilâma ceva
ben 14 , 'İT  j937 tarihinde neşrolunan avu
katlık kanununun 111 nci maddesinde İm kanu
nun neşri tarihinden itibaren dâva vekilliği ruh
satnamesiyle 708 sayılı kanunun 5 nci madde
sine istinaden avukatlık rulısatnamesi verilemi- 
yeeeği yazılı olmasına ve müstedinin bu hususa 
ait bulunan evrakı 6 . IX  . 1938 tarihinde vekâ
lete vürut etmesine ve kanunun katî sarahatine 
binaen nıhsatnanje verilemediği bildirilmiştir.

îş düşünüldü; Encümence tetkikına mahal ol- 
mıyan şikâyet üzerine tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1292 29 . XTT . 1944

]\Tüstedi : Askerlikte geçirdiği müddetin adli- 
yed.eki kıdemine ilâvesiyle emsaline nazaran ter- 
fiinin yürütülmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinden gelen cevapta : 1937 ta
rihinden 1939 arihine kadar muhtelif dairelerde 
namzet memur ve askerî fabrikalarda namzet ola
rak bulunmuş ve 1939 tarihinde asaleti tasdik 
edilmiş olan müstedinin askerde bulunduğu müd
detçe de memuriyeti uhdesinde kalmış ve bu iti
barla 4379 numaralı kanunun muvakkat madde
sinin ikinci fıkrası hükmünden istifadeye im
kân göriilememiş olduğu gibi 6 . VTT . 1943 tari
hinde Konya hâkim namzetliğine t«âyin edilmek 
suretiyle Adliye mesleğine intisap ederek 29 . IX  . 
1942 den Tleyhaniye hâkim muavinliğine tâyin 
edilmiş ve 27 . X  , 1942 tarihinde işe başlamış bu
lunduğu cihetle Birinci kânun 1943 de terfi müd
detini bitirememiş olduğundan ikinci ayırma 
meclisinde itirazının reddini müteakip 27 . X  .
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4253 i Neeati Çelik.
4305  ̂ Mukim îssızdereli Re- 

I şitoğlu.
' Oltu.

H alkaya k öm ü r m a
deni işletmeîsi tara- 
fındaTi fu /u l i  olarak  
işgjıl odiloıı tarlası 
l»^'dcliııin vorilm osi lı.

1944 tarihlinde terfi müddetini ikmal eylemesi 
yüzünden terfie lâyik görülerek (A) defterinin 
ikinci sırasına kaydına karar verilmiş olduğu ve 
vaziyetin bu suretle müstediye, tebliğ edildiği 
])ildirilmiştir.

Oluru düşünüldü : Cereyanı muameleye {çöre 
Encümenim izce başka tâyini muameleye mahal 
göi'ülemediğine karar rm ldi.

Karar No. Karar tarihi

1693 29 . X I I . 1944

Müstodi ; Oltu’nun Balkaj’a mevkiinde kendi
sine ait bulunan tarlanın kijTneti takdir olunup 
bedeli verilmeden evvel Balkaya kömür maden 
işletmesi tarafından üzerine bina inşa olundu
ğundan iş mahkemeye intikal etmiş ve hüküm 
istihsal edilmiş ve tcra safhasına şinnis olduğu 
lıalde Etibank tarafından icra durdurulmak ve 
İMaliye Vekâleti tarafından da müdahale olun
mak suretiyle mağduriyetine gidilmiş olduğun
dan bahsile şikâyet etmekte ve fuzulî olarak iş
gal edilen tarlanın bedelinin rayice uygun ola
rak verilmesini istemektedir.

İktisat Vekâletinin cevabî tezkeresinde: 1941 
senesinde Halkaya Linyit i.şletm(\si için yapılması 
(kararlaştırılan pavyon, kantin, ambar ve atelye 
gibi binalar için i.şletme müdürlüğünce münasip 
görülen arazinin sahipleri arattırıldığı ve o ci
var ahalisinden Zeki Karabulut namında bir şa
hıs çıkarak arazinin kendisine ait olduğu ve ta
pusu bulunmadığını bildirmiş ve ihtiyar heyeti 
de bu ifadeyi teyit ettiğinden arazinin tapusu 
ileride çıkarılmak üzere beher dönümünün 12 
liraya alınması takarrür etmiş ve Zekiden alın
mış olan senede müsteniden bina yapılmış, Zeki 
.sonradan Oltu da dâva vekillerinden Necati Çe
lik’e arazinin kendisine ait olmadığına dair dâva 
açtırmış ve Oltu icrasında ve muhakemesinde iş 
muhtelif safhalara intikal etmiş ve elân dâvanın 
görülmekte bulunduğu bildirilmiştir.

îş düşünüldü : Mahkemeye ait ve mahkemece 
halli zaruri olan hâdise hakkında Adliyede de
vam etmekte olan muamelenin son ve kâtî safha
sından evvel Encümende bir muamele ifasına im-
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I oturdukları yer ;           
“  ! ! 1 kân olınadığından dilek üzerine hâlen bir muamele

yopılanııyacuğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3338 I Refik Haddal.
3375 l^urtulıış inahallesi. 

I  İskenderun.

Yeniden 
yetine al 
tivor.

1694 29 . X I I . 1944

Türk tâbii- 
nnnasını is-

Müstedi : Ahdî ve hukukîhükünılere göre 
Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunduğu 
halde bu sıfatınm kabul edilmemesinden şikâyet
te bulunmuştur.

Sureti şikâyete nazaran mütalâası soı-ulan Da
hiliye Vekâleti :

Müşteki Refik Haddat’ın 1327 Mersin doğum
lu olup arap ortodoks olduğu ve Merein’in Bah- 

mahallesinden bir numaralı hanesinde mukay
yet iken 1930 yılında Türk pasaportu ile Suriye 
idaresinde bulunan Hatay ’a giderek orada yer
leşmiş ve 1938 do tekrar 3’urdumuza dönmek iste
diğinden mülga IskendeiTin konsolosluğumuz ta
rafından 18 . IV . 1938 tarihinde beyannameye 
tâbi tutulmuş olduğu ve o sırada tetkik edilen 
evrakına nazaran kendisinin beş yıldan fazla 
müddet ieinde konsolosluğumuza müracaatla kay
dını yaptırmadığı anlaşıldığından vaziyeti 1312 
sayrlı kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasına 
uygun görülmüş ve bu maddei kanunİ3'eye istina
den îera Vekilleri Heyetinin 9 , X  . 1939 tarihli 
ve 12112 sayılı karariyle vatandaşlığımızdan çı
karılmış olduğu;

Bir müddet sonra Hatay’ın anavatana bağ
lanmasını temin eden 23 . VI . 1939 tarihli Türk - 
P'ransız Anlaşması gereğince tekrar Türk vatan
daşlığını iktisap eylediğini iddia ejlemiş ise do 
bahsedilen Anlaşmanın ikinei maddesi münhası
ran Hatay Devletinin teşekkülü ve İstiklâlinde 
Hatay vatandaşlığını almış olanların temekkün 
etmiş olmak şartiyle Türk olacaklarını tasrih ey
lemiş olduğundan o tarihte vatandaşlığımızdan

I Iskat edilmiş olarak Hatay’da oturan müstedinin 
mevcut mevzuat karşısında tekrar vatandaşlığı
mıza kabulüne imkân bulunamadığı;

Bu suretle vatandaşlıktan çıkarılmış olan bu 
şahsın 1312 sayılı kanunun 12 nci maddesine gö • 
re Türkiye haricine çıkarılması iktiza eylemekte 
ise de mevcut vaziyet dolayısiyle vize temin edi
lemediğinden hâdiselerin inkişafına kadar Tokad 
vilâyetinde mecburi ikamete tâbi tutulmuş oldu
ğunu bildirmektedir.



Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve j Arzuhal 
oturdukları yer

hulâsası' Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4458
4.521

Hnsibc TfilAt İnsel.
cad. No.

256/1
(iö/tepc - İstanbul.

Haznoyo olan bor(*la- 
rının afl'mı istiyor
lar.

Oluru düşünüldü : Cereyanı hâle ve işin ait 
olduğu Vekâletin mütalâa.sına göre esas itibariyle 
vatandaşlık hak ve sıfatını zâyi eden müstedi hak
kında Encümenimizce tâyini muayeleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1695 29.XII.1944

Müstediler: Selânik mübadillerinden olduk
larını, Tahsin, Emin, Samiye, Talât, Lârnia ve 
Oalip namları altında bir dükkân olarak tef- 
fiz edilen evin yetişmemesi üzerine 2 017 lira 
borçlandıklarını ve evin harap bir vaziyette ken
dilerine verildiğini Samiye, Talât’ın çalışamıya- 
«ak halde olduklarını Galib’in aklen mâlûl bu
lunduğunu öğretmen Tahsin’in az maaşiyle bun
lara bakmak mecburiyetinde olup bu vaziyette 
bu borçu vermeğe imkân olmadığını ve ev satıl
dığı takdirde bu kadar nüfusun perişan kalaca
ğını beyan ile borçlarının affını istemektedirler.

Sıh. ve İç. Mua. Vekâletinin cevabî tezkere
sinde : 1329 senesinde Selânikten gelen bu aile
den (Jalip, 134ü senesinde iskân dileğinde bulun
muş ise de gayrimuhtaç vazıyette bulundukla
rından dilek yerine getirilememiş ve bunun üze
rine bu aile tasarruf evrakına müsteniden tef- 
fiz talebinde bulunduklarmdan 486 lira 51 ku
ruş istihkakları görülerek bulundukları ev
2 017 lira )>orçlanmak suretiyle kendilerine tef- 
fiz kılınmış ve hissedarlardan Emin’in 1935 sene
sinde öldüğü rjalib’in sekiz senedenberi mâlûl 
bulunduğu, Talât’ın hiçbir iş yapamıyarak kar
deşi Tahsin’in yanında kaldığı ve Tahsin mual
lim ve Samiye ücretli yardımcı muallim olduk
ları ve iddia ettikleri gibi evin teffiz zamanında 
harap görülmediği ve bunların iskânlannı is
tedikleri zamanlarda muhtaç olmadıkların ve 
hâlen almakta oldukları maaşlara göre muhtaç 
durumda bulunmadıklarına nazaran borçlarının 
affına imkân görülmediği bildiriliyor.

tş düşünüldü: Hâzineye olan borcun affı dile
ğine dair Encümence bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1696 29 . X I I . 1944
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5076
r>174

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer
Arif Öner.

iü l

Arzuhal hulâsası 1 Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

-.ovı-aıı.
Temyiz nıahkemesin- 
<,'C l)07Ail<‘\ıı dâvası lı.

4843
4924

E. Muhlis Sırmalı. 
Ali F'uad vekili. 
Omer Al)it han kat 1 
No. 6
(lalata - İstanbul.

Ali Fuad vt kızı Ra- 
bia’nın anavatana 
dönmelerine müsaade 
edilmesi hakkında.

5108
5209

N. Selânii Erikçioğlu. 
öğretmen.
İstanbul.

Maarifteki tahsil 
terbiye gayeleri h.

Müstedi: Mustafa ve Osman aleyhlerine açtı
ğı dâva sonunda lehinde verilen karar Temyiz 
Mahkemesince tasdik olunarak katileştiği halde 
aynı karar aleyhine müddeialeyhlerden Osman’
ın temyizi üzerine evvelce tasdik olunan kara
rın bozulduğundan bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletince; Vukubulan istilâma ce
vaben; mefruğunbihin mukeddema temyiz edqn 
Mustafa uhdesinde olmamasına ve diğer müd- 
deialeyh Osman tarafından da Temyiz edilme
miş bulunmasına mebni hüküm evvelce tasdik 
edilmiş ise de bilâhara merkum Osman tarafın
dan vukubulan Temyizi dâva üzerine hükmün 
bozulduğu ve bimietice ortada yekdiğerine mü- 
bayin temyiz kararı bulunmadığı bildirilmiştir.

Oluru düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesi hükmüne göre Encüme- 
nimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1697 29 . X I I . 1944

Müstedi : Müvekkili Fuat’la kızının vatana 
avdetine müsaade edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâleti, raüstedinin durumu 431 sa
yılı kanunun ikinci maddesine tâbi bulunduğun
dan mezkûr madde hükmüne tevfikan müstedinin 
ebediyyen vatana avdetine imkân olmadığı bildi
rilmiştir.

îcabı düşünüldü : Müstedinin ecnebi bulun
ması itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanunu muci
bince istida ve talebi tetkika Encümenimizin mec
buriyeti olmadığı cihetle evrakın hıfzına karar 
verildi.

A >

Kapar No. Karar tarihi

1698 29.XII.1944

ve Müstedi : Maarifteki tahsil ve terbiye gayele  ̂
ri aleyhine bir takım isnadatta bulunarak idare 
makanizmasından şikâyette bulunmaktadıjf. 

Maarif \ ekâletinden alınan cevapta : 
Şikâyetçinin namı müstear olduğu Ve İnıncö 

yapılan araştırmalarda bu namda bir kimse bu
lunmadığı ve isnadatının ise her birisinin asıl 
ve esası bulunmadığı bildirilmiştir.

Olura düşünüldü ; Sureti işara ve tahkikat
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturdukları y e r       

' { sonucuna nazaran Encümenimizce bir muamele
ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

I Karar No. Karar tarihi

-  6 İ

5184
r)293

Şevket (Jolehi.
Toi'zi.
Kji fiuleni/, Kre{»:lisin
de.

Alfiea^ı olan 
liva hakk[n(h».

5886
5512

Fuat Ozan ve ar. 
Daimî I’]nlümen âza
sından.
Edirne.

1699 29.XII.1044
(300) Alüstedi : Ayşe Sarfinaz’m, murisleri noter 

senedine müsteniden alacağı olan 800 liranın tah
sili hakkında verese aleyhine açtığı icı-a takibi 
sırasında hacze dâhil olmıyan malların da ala- 
eaklıhırına teslimi üzerine vâki olan şikâyetinin 
nazara alınmadığından vâ verilen kararın mu
halifi kanun bulunduğundan bahsile şikâyet et
mektedir.

Adliye Vekâleti : mahallî müddei umumiliği
nin işarına atfen icra takibi sırasında medyun
ların itirazı bittetkik reddolunnıuş ve fazla tes
lim edildiği anlaşılan dört parçadan ibaret gay- 
rimenkulün borçlulara iade edilmiş olduğu bil
dirilmiştir.

Olui’u düşünüldü : Adi iyece cereyan eden 
kazai ve icrayi muameleye karşı Encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1700 29 . X I I . 1944

Parasız giyim eşyası 
verilmesi hakkında.

Müstediler : 4306 ve 4599 sayılı kanunlarla ve
rilen giyim eşo'asından ve ayni yardımdan isti
fade edemediklerinden bahsile sözü geçen kanun
lardan istifade ettirilme.sini istemişlerdir.

Dahiliye Vekâletince de : Devletçe parasız ve
rilecek giyim eşyası hakkında 4306 sayılı kanu
nun birinci maddesiyle fevkalâde hallerin devamı 
müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak 
ayni yardım hakkındaki 4599 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde sayılan memur ve müstahdem
ler meyanında aylık tahsisat almakta bulunan 
vilâyet daimî encümeni â/aları zikredilmemiş bu* 
lunmasına binaen bunlara parasız giyim eşyası 
verilemiyeceği aynı yaı dundan dahi istifade ede
ni iyecekleri bildirilmektedir.

Oluru düşünüldü ; Müstediler hakkında tat
bik edilen muamelede kanun hükümlerine muga
yir bir cihet göıüleınediğinden muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1701 29 . X I I . 1944
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 
Şevki l̂ h'iîinüi!. 
('n^alof’ lu iMollafo- 
lU'Vİ MoUîik No. 41 
Hınokli öğiTİıncn. 
İstanbul.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

K('yiv(> ikraıniyesin- 
(k ‘?ı i.stifade e tt ir il
mesi hakkım la.

Müstedi ; Mülkiye malûlü olduğundan harĵ  
malûlleri gibi beyiye ikramiyesinden ve, vesaiti 
nakliyeden istifade ettirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa V’ekâletinin cevabî tezkeresin
de ; 1485 sayılı kanunun 4 neü maddesinde bey
iye ikramiyelerinin har]) malûlleriyle şehit yetim
lerine verilmesi yazılı olup mülki,yeden mâlûl 
olanların istifade edeceklerine dair bir kayıt ol
madığından dileğin yerine getirilmesine imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye bir mahal 
olnıadığnıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1702 29.X1I.1‘)44

4299 Mehmet (iözüya.şlı. Millî Koiıinma Re 
4351 Kabaktepe (çiftliğin- I  sintV'iı sikjıvet. 

den. 
i Vor.cad.

4941
5031

Neyire Onat. 
Kızıltepe Iıukünıet 
doktoru e<i.
Mardin,

, Hazîneye ait aı-azi ki- 
; rasr ihalesine iştirak 

ettirilmediği h.

Müstedi : Yozgad Çiftçi mılllarınr koruma ko
misyonu reisi Çelebi Ilhan'dan şikâyet etmekte
dir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresinde : Ev
rakın müddeiumumiliğe verildiği ve bu makam 
tarafından hâlen tahkikata başlanıldığı bildiril
mektedir.

İş düşünüldü : Şikâyet adliyeye intikal etti
ğine göre Encümence yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1703 29.XII.1944

Hâzineye ait arazinin kiraya verilmesi için 
tertip edilen arttırmaya iştirak ettirilmediğinden 
şikâyet eden müstedinin şikâyetnamesi üy.erine 
yapılan tahkikatta arttırmaya iştirake kanunen 
bir mâni olmayan müşteki hakkında yokuz mua
mele yapanlar hakkında takibat yapılmakta oldu
ğu anlaşıldığından Encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1704 29.XII.1944
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4801
488r

Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve I Arzuhal hulâsası
oturdukları yer 
Ihsan Altıığ.
I). I). V. r. M. İkin- 
li işlet nıo ınü<lürlüğfı 
evıjık ve dosya âjni- 
J‘İ.

Ankara.

5282 I Kemal Ksen ve ar. 
f)399 1̂ . 1̂ - V. hasılat da

iresi murakıbı.
Ankara

1

5028 Jlilnıi ( ’andaş ve ar. 
5122 ^ d a ire s i ka

lemi îjefi.
Ankai'a

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tekaüt maaşlarının 
devamı itasını isliyor 
1ar.

Müstediler; 1930 da 1683 sayılı kanunun mu
vakkat 3 ncü maddesiyle haklarında tatbik edi
len ve mağduriyetlerini inta(j eden tekaütlük 
muamelesinin hukuk müşavirliğinin mütalâası 
v(\*hile tashihi ve 4001 sayılı kanunun muvakkat 
ınad<lesinin verdiği hakka istinaden yeniden 
tahsis edilen ve bir sene sonra 4222 sayılı kanu
nun 21 nei maddesine tevfikan verilmemekte 
olan tekaüt maaşlarının devamı itası hususla
rının karar altına alınmasını i.stemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabında: Dileğin 
yeni bir tesis mevzuu olduğu bildirilmektedir.

iş dü.şünüldü: Tesis mevzuu olan dilek üzeri
ne Kneümenee bir karar itasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1705 29 . XTT . 1944

Reis 
Balıkesir 

IT. Kanın

Î. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Tokad 

M. Develi
Ankara T>alıkesir llnlıkesir

(r1. iV, Anılmış Pcrfcv Efçioğhı II. Onat

Denizli Gazianteb îçel Kayseri Kocaeli
F. Asal M. Şahin Gl. Ş. Türsan Kemal Şatır î. Tölon

Samsun 
t. Ezgü

Van 
N. lierkcr

Giresun 
î. Gür ak



r. B, M. M. Matbaan
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Arzu’ıal verenle
rin h(i}, sanı ve 
/)turcluklah yer
M uştala  Ko^. . 
K ı/ı]ııın a lc  naliiyosi 
Kor(̂ *nlıı köyünde. . 
lljırı» ııiHİftlü.

Ciinkırı

Arzuhal- hulâsası Encümen kar^n ve ne sebeplen verildiği

Mâlûliv 
la İlin um

et uma.şı bag-* 
h.

1
4884 Salâlıattiıı Yalın- 

kıli(j. '
râkırağa mafaalİBBİ 
AİKİullaJıeav’nş Sokak 
No. 83
Aks4i:r}i>' - İJstanbnl.

m ı

3128

llakkındaki malıkıı- 
jiıiyet kararmm kal
dırılması dileğine da
ir.

Arzuhalinde: Ge '̂en Umıımî haı-pte muhtelif 
yerlerinden aldığı yaıu j^ünden sukat kald)^^- 
dan ınûiûliyot maaşı bağlanması dileğinde bultm- 
makla keyfiyet Millî' Müdafaa Vekâletinden so
rulmuş ve alman cevapta:

Mûstedinin mâlûliyet maa.şı bağlanıuassına 
dair şimdiye kadar vekâlete mümcaat etmediği 
bununla beraber arzuhali nmamuieye konduğun
dan neticenin aynca bildirileceği beyan olun
muştur. • ' •

Bilâhara gönderilen 18 Birincikânun 1944 
tarihli.cevapta: Yapılan 'muayenede mâlûliyet 
551 sayılı kanunda bahsedilen deıx'celeıılen birine 
tevafuk etmediğinden hakkında bir muamelenin 
yaiMİniffdığl bildirilmektedir.

tş düşünüldü: ■ .
551 .sayıh kanuna uymayan mâlûliyet üzerine 

hakkında bir jnuamele yapılamıyan müstedi mu- 
a;meleyo kâııi olmazsa kaza mercilerine müracaat 
1‘debileceğinden Encümence tâyini muameleye 
nıalıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kwar tarihi

1706 8 . 1 .  1945

Müstedi: Haksız malıkûm edilmiş olmasmdan 
baiı.sile hakkfndaki mahkûmiyet kararının kaldı-

• rılnıasını bildîıilmektedir. .
! M. M; Vekilliğinin 29 . V .. 1944 günlü ve. 

3867/44 sayılı yazısında bu adam yedek asteğmen 
Hakkı Uiııyöz ile birlikte 3187 lira 12'kuruşu 

, zimmetlerine getirdikleri ve aynca ^00  lirayı da 
I /imınetine geıjirdiği cihetle askerî mahkemece 
 ̂ 1!) ay 20 gün müddetle hap«e ve ordudan tardına

I lualıkûm olmuş ve hüküm Askerî Temyiz Mahke-



« fArzuhal verenle-, 
"I 5̂  ' rin adı, sam ve | Arauîıal hulâsası i Eucuınen kaıan ve ue ael^ppten, verildiği 
<  oturdukları yer |

' i

K»' -j* t-

meşince de tasdik edilerek katileşmiş olduğrı hil- 
ıliriîmiştir.

tşin gere^  ̂ dûî^üaûJdü: jMüstedi hakkında As- 
k\iv\ Temyiz Mahkemesine^  ̂hükü'nı verilerek kati
yet iktisap etmiş olmasına,göre Anayasa Kanu
nunun 54 neti maddesi hükmüne pförc Kııcümeııi- 
ınizK-'e bir j^na tâ>ini muameleye mahal olmadı
kım  karar verildi.

Karar No. Kurar tarihi

1707 8 . T . 1945

4865 t.sak Mitnıni. 
j ()47 KIrklareli.

Kızınuı tüı*k vatan- 
daşlıgmdan çıkarıl
masına ait muamele
nin düzeltilmesi di
leğine dair.

Dilebje hulâsası: Kızı Sara Çipnıt’un I*ari«’e 
gitmiş olmasındaif Türk vatandaşlığından iî«kat 
edilmiş olduğunu'kanuntiiız bulunan bn muamde- 
u i n  düzeltilıU H Si talep edilmektedir.

Uahiliye Vekilliği 15 ; V . 1944 gün ve 
276/73112«ayıÎT cevabında: 1340 ta yurtdan ayrı
lan Sara Çipî-ut*un beş yıl içinde konsoloslnçu- 
muza kaydım yaptırmaması sebebiyle 1312 sayılı 

N kanunun 10 ncru maddesi gereğince Vekiller Hey- 
<'ti 15 . . İ943 giin ve 20107/2 sayılı kararla 
vatandaşbğımızdan çıkanldığına karar veril- 
nıiştir. <  '

Eneümenimizce tâyini muameleye ııujhul ol
madığına karar verildi.

Karar N<*. Karar tarihi

1708

4727 I 

“48ÖT;
Engin SağlaıuLır. 
Poîsta Ca<ldesi No. 19 
Anka Kİ

Subaylıktan ı̂ a'v'uşlu- 
ğii indirildiğinden 
şikaj êt.

^rilstedi: Kanunsuz olarak subeeylıktan (-avnış- 
lnğa indirildiğinden şikâyet et^ıektedir.

^r. M. Vekilliğinin 29 . V . 1944 tai-ih ve 
11465 saydı yaznanda imtihanlaımda muvaffak 
olamadığında!] çavuşlukla kıtaya sevkedilmiş ol
duğu ve kendi>nne subaylık vesi5<asının selıven 
verilmiş olduğu bildirilmiştir.

t.şin oluru düşünüldü: Hâdise mevzuata taal
lûk eder mahiyette buluııdıığundaıı müstedinin 
şahsı hukukuna müteallik bulunan bu husustan 
dolayı Askerî Temyize müracaatla idai'i dâva uç
makta. muhtar olduğuna kaı*ar verildi. '

Karar No. itarar tarihi

1709



d

!Ar7ijhal vereme- 
•iıh adı, sanı ve" 
oturdiıklan^yer

"Ruhi Onur. i 
Sü-merbank Selüloz sa
nayi mno«scscsi umu
mî muhasoİM'Sİndo 
monmr. ‘
Irnıit,

■i»-

34(10
36*69

3538

Salih Bayyurt. 
H41SUSİ muhaKoho va
ridat memurlarından. 
C’omh.

3579

r>Ü40
5135

Ahmet Kedici. 
Kumaş manifatura 
îacirl ve mütaahhit. 
Kayseri.

Arzuhal hulâsası' Enoiimeu kararı ve ne sebepten verikligi

Kanunsuz olarak tah
vil edildiğinden şi- 
knyet.

Aljıhilefeği maaş de- 
ı-eeesiniıı 3656 savıh 
kanundaki dereeeler- 
detı hangisine isahM̂t 
»‘tüginin bildirilmesi 
f'ıfıkkmda.

Mustedi arzuhalinde: Kanun, sebebi yok iken 
Kocaeli Maarif Müdürü Fahrettin Alper'in key
fî muamelesiyle tahviline ^dildiğinden şikâyet
le hakkının yerine getirilmesi tal<^ edilmekte-
ab.

Maarif Vekilliğiıin 29 . V . 1Ö44 günlü ve 
9112 sayılı yazısonda dilekçi İzmit Merine Tu» 
kanpazar öğretmeni iken g5rûlen lüzum üzerine 
788 sayılı kanun gereğince Geyve Takrakh köyü 
ilk okulu baş öğretmenliğine tâyin edilmiş fa
kat bu köyde çalışmak istemediğinden Sümer- 
banka geçmiş olduğu bildirUmektedir.

îş düldüldü: Müstedinin sureti şikâyetine 
ve işin ait olduğu vekfiletin mütalâasına nazaran 
dilekçe sahibinin İdarî dava açmakta muhtar bu
lunduğuna karar verildL

Kanır No. Kamr tarihi

1710 8 . 1 .1 9 4 5

Müstedinin alabileceği maaş derecesinin 3656 
sayılı kanundaki derecelerden hangisine isabet 
ettiğinin takdiriyle valilik makamı vasıta îylc 
kendine tebliğ edilmesi istenmektedir.

Dahiliye Vekilliği 23 . V . 1944 günlü 
611-124/6381 sayılı yazısmda dilekçinin maa- 
şmm 20 lira biduğu ve kadro açıldığında da 25 
Uraya iblâğ edil^Ueceği bfldirihnişür.

tşin oluru düşünüldü: Dahiliye Vekâletinin 
mütalâasına nazaran Encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Kara r tnrilıi

1711 8 .1  .1945

'l ivnt farklarına dair.

Toprak Mahâıılleri 17 . IV . 1941 tarihli mukavele ile ve 65167 
Ofisine inşa-sını tcah- . lira bedelle Toprak Mahsulleri,Ofisinin Şefaatli 
hüt etti^ ambarların ambar vo alım yeri inşaatım ve 25 , IV . 1940 

tarihli mukavele ile 69 000 lira bedel ile de 
Şarkışla’daki ambar bimısı inşaatnn taahhüt 
ederek bunlardan biriheisinin 105 ve İkincisinin 
120 iş gününde teslimi lâzmıgelmekte ise de 
fevkalâde ahval dolayısiyle birinin ancak İMİ 
yılında ikmal edilerek î̂ efaatli inşaatınm Ofis
çe işgal edilmiş olmasma rağmen henüz ikmal 
edilemediği ve bu gecikmenin bilhassa, fiyat 
loreffülerinden ileri- geldiği hattâ bu iki işten
11 471 lira zarar, gördüğü beyaniyle taahhüt-



I Arzuhal verenle- , 
4  j rin adı. sam ve 

! oturdukları yer
ArzuhıU. bulâsaaı I Jîincünıf^n kararı *ve ııe sebepten verildiği

lerde fiyat farkının raütpahhitliBr lehine nazara 
alınmasını derpiş oden 14 . VII . 1942 tarih ve 
6/2H54 luımaralı İcra Vekilleri Heyeti kararı
na dayanarak Topı*ak Mali-sulleri Ofisine mürn- 
naat etmişse de kabul edilmediğinden, her iki 
inşaat için nğradıi<ı zararın telâfisine karar 
verilmesi dileğinde Iminnmııştıır. •

Keyfiyet Ticaret Vekâletinden somimuş ve 
alman eevapta ; Şark^la ve Şefaatli istasyonla
rında Toprak Mahsnileri Ofisine karşı inşaat 
taahhütlerine giren müstedinin inşaat işinden 
fiyat farkı talebinin her türlü fiyat yükselişle
rini evvelden derpiş eden mukavelenin ikinci 
maddesi sarahati karşısında tervicine imkân
o-örünmediği.ve kentlisinin mahkemeye müracn- 
Tıtla fiyat fai’kı mevzuunda Ofis aleyhine dâ- 

i va aemış yo elyevm înahkomenin devam etmek
te olduğu ve bu iş hakkında verilmiş.bir karar 
oimndığr bildirilmiştir.

' Îeabî görüşüldü : ^lahkcmelere müteallik vo 
mahkomolerd(!n sâdır olacak kararlara mütefer- 
ri mosolelere bakılamıyacağına mütedair Meclis 
l^mumî Heyetini)! 311 sayrit hükmft karşısmda 

! Encümence yapılacak muamele olmadığma ka
rar verildi.

' / ' Karar No. Karar tarihi

4001 j Ayşe Filiz. 
4Ö^'| Saltançayır 

den.
, t Susurluk.

koyûn-

1712 8'. 1.1945

Eşinin terhis edilme
si dileğine dair.

Kocası Mustafa’nın köyde Qİft̂ *ilik yapmak
ta iken iş mükellefiyetinin köye tatbiki sırasın
da kendiflini maden ocağma sevk etmek istenijelo- 
ri üzerine işi bozulacağından tereddüd ettiği için 
ka«ak gösterilerek zabıtaca Susurluk askerlik şu
besine verildigindeıi ve şubece büyük çokmeco 
tahkimat kıtasına gondeıâdiğinden hall)ukı ara- 
2iâinin ve Imyvanlarmın bakımsız kaldığından 
şikâyet etmdkte ve bu durum karşı.sında kocası
nın terhis olunmasmı istemektedir.

Keyf^et İktisat Vekâletinden sorulmuş vo 
alınan cevapta: Ocağa gitmekten imtina etmesi 
üzerine tahkimata sevkedilen ve bilâhare i)iz- 
met t&bura emrine verilen Mustafa Piliz’in 33t> 
sayılı koordina^on heyeti kârarmda meycut hü
kümler karşısmda mükellefiyetten istisna edil
mesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü; Müstedinin kocası hakkın-



6

Aĵ uhal verenîe- 
T-in adı, sant ve Araubal hulâsas» Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturduktan yer i . ı ^    ̂  ^  ^

da tatbik olunan muamelede kanun hükümleri
ne muhalif bir cihet ^rülmediğinden Encümen
ce yapılacak bir muamele' olmaidığma kara» ve
rildi.

Kamı* No. Karar tarilıi

1718 8 . 1 .  1045

4G11' Hüseyin Güvez. 
'46SF <î<'rze - Sinob.

Oğluna ait düldctoın 
Bolodiyece usulsüz 
olarak yıktınldı^n: 
dun sikâyot.

Arzuhalin hulâsası: Oğluna ait dül^ânm be
lediyece usulsüz yıktırılmasından şikâyet edil- 
mi^tirı

Dahiliye Vekilliği 25 . V . 1944 günlü 
621-302/6483 sayılı yazısında dükkânın yıkıl- 
ıı^ya j"ûz'tutmuş tehlikeli.durunii girmiş olma
sından Nafıa Fen memurluğunun raporuna uyu- 
laralc belediyece de yıktirrlmış olduğu bildivil- 
m i^r.

îş düşünüldü: Kanunî mevzu teşkil eden bu 
gibi hâdiselerin kazaî mercilerce halli iktiza ede
ceğinden Eincümenimİ2ce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1714 - 8 . 1 .  1945

1089 Bedri Dolunay. 
İÖ ^  Topçu yarbayı.

Ilarl)okıılu 8ilâh 
ıVımî ö{>r« tınoni. 
Ankara.

Dâvasının reddine 
karar vori İd idinden 
ıjikâyet.

Alüstodi: Naspınm düzeltibnesi hakknıdaki 
dâ\asına ait arzuhalin pul noksanından dolayı 
iade.sindon ve arada gfçcıı zaman i(̂‘iiKİo nıü<ldo- 
tijı (li)lması yüzünden Asko)-î Teniyiz Mahke
mesince dâvasıuın reddine karar vı*nlnu‘sin<len #
şikTıyet etmekti' vo dileğinin lominini istemı*kl(‘- 
dir.

Yapılan taiıldkatta: davanın müddeti ıııüntıu 
sebebiyle reddt^dîldi î anlas ı̂lmaktadır.

İş düşünüldü: Usule müteallik noksanlardan 
vc müddet mürurundan dolayı reddedilen dâva
lara müteallik’ mevzuların Arzuhal Encümenin
de tetkikuıa mâni olmadifçUKİan ve verilen ka
rara kai'Ş) kanuni tariklere levesHÜl edilebilece
ğine encümence l)ir muamele ifasma imkâH ol- 
madıpına karar verildi.

Karar Nö. Karar tarihi

1715 8 . 1 .  1945



I ̂
2884

2913

Amıhal verenle- 
rıri adı, sîinı ve 
ouırdııklan veı̂

. Abclülkerim Zırhlı. . 
YcnKÎoğan, mahallesi 
Rüsteın Sokağı No. 7 
Ankara.

Arzıîhal hulâsası-Endirncn karan vo rto sebepten verildiği

iT â lû liyot maaşı b a l 
lanm ası.

M ü stod i; A s k c /  değilso de ]\[u!  ̂ valisi ta ra fın 
d a n 'd a h il î  istih bara tla  isîtdhdam e d ild iğ i s ıra da  
Oişkiyalar tai-afm dan cerh od ilip  b ir  a-j^ağr zayi 
f'd ildiğin<lcn  ınnlûliyet maaşr 'tah sisin i istem ok- 
tçd ir .

M illî M üdafaîi V e k â le ti: >Iüst<îdinih evvelk i 
n iüracaatı ü zerine 13 . I I I  . 1936 ta n h  ve 
1 2 99 /1 36 3  sa y ılı tezkere 24 . I I I  . 1936 t-arih ve 
1 4 1 1 /8 İ5 3  xayı ile eevap verilm iş o ld ıığ ıın u  b i l 
d irm iştir.

Alüste«İinin evvelce  vâki m ü racaatı ü zerine 
k e y fiy e t 's o ru lm u ş  ve h idem atı vatan iye  tC ilibİn - 
ıh*n itiaaş tahsisi i(;iıı b ir  kanunun <*ıkmasma ih- 
tiyae o ldu ğu  w  eldeki m e y zu a ta 'g ö re  b ö y le  b ir  
tahsise imkrm o lm ad ığ ı ve anoak ^ ayrim elh u z 
h ıasra ftan  m ü stediye beş yü z liran ın  verild iğ i 
an laşıld ığ ınd an  yap ılacak  m uam ele o lm adığ ına 
d a ir  4 sayılı ve 12 . I V  . 1930 tarih in de  e n cü 
m enden k arar verild iğ i prörülmüş olm ak la  bu d<‘ fa  
tetk ikat icrasın a  lüzum  k alm adığına ve evrakın  
h ıfz ın a  k arar  verild i. ^

K a ra r  N o. K a ra r  tarihi

1716 8 .1. 194r.

j K asım  Uslu.
4218 Sîdinanlı nahi>'e.«ıine 

' bağlı O rhan k öyü  
m uhtarı, 

i Y o z g a d .' ' \ ,

()h ;lisü  v iip ılan  1943 
y ılı  m ahsu lün ü n  H ü 
küm et hissesi de ve

rild ik ten  son ra  N a h i
y e  M ü d ü rü n ü n  y e 
n id en  ta h m in  y a p tır -  
d ığm d a n  .şikAyet.

Müstedi: 1943 yılı mahsulü i§in ölçü yapılmış 
ve Hükümet hissesi verilmişken bilâhara Nahiye 
Müdürünün jandarma kuvvetiyle yemden tahmin 
ye mahsul alma şeklinde yaptıkları kanunsuz mu
amelelerden şikâyet etmektedir.

Ofis üıhum Müdürlüğünün tezkeresine bağlı 
vilâyet tahriratmda mahsulleri ölçtürmeden 
kaldn an birtakim şahıslar faj&l±ında almması ik
tiza eden tedbirler cephesinin vilâyetçe ka
nıma tevfikan verilen emir mucibince tahkikatı 
ve taharriyatı yapılmış ve' Hükümetin noksan 
alınan vergi haklan meydana çıkarılmış ve bu 
bereketleri menfaatlerine zıt gören bazı kimse
lerin teşvikiyle şikâyetler yapılmış ise de orta
da bir kajıunsiTOİuk olmadığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü: 1943 yılında tatbik edilen Top
rak mahsulleri vergisine ait kanun hükümleıine 
muhalif mnamelederı şikâyet edilmekte olduğu
na görejmüstedioüı evvelemirde salâbiyetli kaza 
liifcrçiiue müracaajtı icabedeceğinden encümence



- 1 ^
« i Arzuhal verenle- , ; *  ̂ ’
I  ğ  rin adı, sanı ve i Arzulial hulâsaaı jSEncünıen kararı ve ne sebepten verildiği
^  o tm duldan ŷ er ı ^

. . j ; dilek üzerine bir muamele ifasma nmhal olma-
i v  I «kığına karar verildi.

' ' ICarar No. Karâr tarihi

1717 .8.1.1945

523-i' Vai'bay
5 3 4 4  OikUia-.

SüleymâJI

Askerî .Sanul okulu 
nıiulürü.

K i i'ikkale. Müstedi: Nasıp tashihi hakkmda Askerî Tem-
Nusıp (lüzvllUnu'si h . ' Mahkemesine açtığı dâva ile tashihi karar 

I tallebi reddedilmişse de verilen kararlar kanu- 
1 na mugayir olduğundan yarbaylık nasbuun 30 
1 Ağustos 1937 tarihinden muteber tutulması dile- 

ğimlfî bulunmuştur.
Millî Mücfafaa Vekâletinden alınan cevâpta: 
Müstedinin nasıp tashihi için Askerî Temyiz 

Mahkeoıesiıie açtığı dâva ile tashihi karar isteği 
reddedilerek hükmün katiyet kesbettiği bildıril- 
ııj iştir.

İş düşünüldü: Anayasa Kanunumın 54 neü 
maddesinin ikinci fıkrası, sarahati  ̂ karşısında 
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1718 8.1.1945

r)4G8
55%

Mustafa Yıldız. 
Emekli Binbajjı.
K uyubaijiı Kayışdağ 
<-â<İdesi Ko. Oî' 
Kızıltoprak - İstan
bul.

To!<aüt n ıaaşıh ıu  b ir  
d ero fo  m afevk  rütbe 
ü zerinden  bağlan m a
sı.

Müstedi: Millî mücadelede çalışmış iken îs- 
tanburun kurtuluşunu mütaakıp açığa çıkarıl- 
drğmdan, halbuki kıdemine nazaran terfi etmesi 
lâzımgelırken bilâha/ra haksız yere tekaüde sev- 
kedildiğinden bahisle tekaüt maaşrnın bir derece 
mafevk rütbe üzerinden bağlanma^jinı istemek
tedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve alı-, 
nan cevapta:

Müfitediniu 347 sayılı kanunun üçüncü mad
desine tevfikan 11 .X  .1939 sarihinden itibaren 
tekaüde sevkedıliniş ve mülga 1325 yılma ait es
ki Tekaüt Kanununun 21 nci maddesinde yalnız 
zâbitandan mağduren yirmi sene bir rütbede 
kalanhırın hini tekaütlüklerinde bir rütbe ma
fevk maaşla tekaüt edilecekleri yazılı olmasına 
karşı 1683 sayılı şimdiki Tekaüt Kanununun 16 
ncı maddesinde tekaüt oldukları tarihteki rüt
be veya sınıfta on beş sene kalmış olanlara ma
fevk rütbe veya sııuf maaşı üzerinden tekaüt 
maaşı bağlanacağı bildirilmiş ve kendisinin bin
başı nasbiyle tekaüt tarihi arasında geçeü müd
det Beldi sene iki ay ve on günden ibaret buhın-



verenle-; 
rin adı, sam ve «ı Ar*ıdıal hulâsast, Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

^oturdukları jer , ^ ... . . .  - . ..  
! muş olduğundan talebinin tervicine kanımen im- 
i kân olmadığı bildirilmiştir.
 ̂ İcabı görüşüldü: Kanuna uygun görülen bu 
! cevaba kani olmadığı takdirde müstedinin kaza 
I merciine müracaat etmekte muhtar olduğuna 
i karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

I

M î
5732''

flilsnü Taşkın. 
Osmanzjuk' malmilesi 
Inkişjıf sokak 1754 
neü sokak No. 5 
Karsıvaku - İzmir.

Münasip bir iş veril» 
inesi hakkıiKİa.

5334 (Sıdıka Gören.
5 ^ ^ ' Çaıvjibaiji' (iüzeiler 

! nıahallCKİ Yazı ead- 
*<losi No. 10

I ,

j (îpbze.

0lü kot‘a«ımlnn jçaıı* 
lışhkla 4 ncü sınıf 
üzoriııdeıı maaş bağ- 
laiKİjğı hakkında.

1719 8.1.1945

Mülga: 22 nci- piyade alayı komutanı iken 
ilmi kifayetsizlik' isnadiyle haksız yere emekli
ye (jıkarıldığıiKİan ve geçen Balkan, Büjrük harp 
ve istiklâl haı-plerindo yetisjmiı̂  olduğundan ba
hisle yaş haddine gelinceye kadar münasip bir 
vazifede istihdam olunmak suretiyle hakknını 
korunması dileğinde bulunmuştur.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve alı
nan cevapta:

Müstedinin 3360 sayılı kanunun birinci mad
desinin (G) fıkrasına göre ihtiyat Biıııfına nakli 
suretiyle 14 Temmuz 1944 tarihinde sicillen te
kaüde scvkettildiği v« ordunun ihtiyacı olmama
sına mcbni rütbesi itibariyle kendine yeni bir va
zife verilmesine inıkân olmadığı bildirilmiştir.

feabı gÖrüfjüldü: Müstedi hakkında M. M. 
Vekâletince tatbik oluua;ı ıııuunıele kanuna uy
gun görülmekle Encümence yapılacak bir mua- 
melo olmadığına karar verildi.

Karar Xo. Kîirar tarihi

1720 8 . T.1945

Vazifesi başında hastalanarak ölen kocası 
3 ılcü smıf nuıanıele memuru Hilmi' Gören’den 
kendisine' yanlışlıkla 4 ncü sınıf üz(*rinden maaş 
bağlandığından şikayet etmekte v<> bıı yanlı.'îlığın 
düzeltilmesini istemektedir.

Keyfiyet .M. ]\1. Vekâletinden sorulmuş ve alı- 
nîîn cevapta;

3 ncü sniff muamele memuru sıfatiylc müte
veffa ya bağlanan 123 lira 28 kuruş emekli' maa
şının nısfı e ;i olan müstediye bağlanmış ve bu 
tahsis Divanea tescil edilmiş olu p  4 neü sınıf 
maaşı üzerinden yapılacak tahsisin bittabi daha 
a/ olacağı yr tatbik olunan muınelede bir gûna 
haksızlık oln^adığı bildiribniştir.

îeabı görüşüldü: Müstedi üçüncü sınıf mua-
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A ^ h â l  verenle- 
rin 'âdi/ Ârüûto Mmüaöı Encütnen karaiı ve lie sebejiteh veiildiği 
oturdukları yer

r>702 
5İ33 i

Bcsalöt Yatağan, 
Yöğurtyu çrkmaîsı No. 
64 - .

Yarbay, 
kadtköy - tstanbul.

mele memurluğu derecesinden bağlanan ııyiaştan 
kanuna aykırı bir cihet görülmediğinden encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi. - , '

Karar No. Karar tarihi

1721 8 . 1 .  1945

Mâlûliyetinin Millî 
Müdafaa' Bakanlığın
ca nazarı dikkate' 
ahnmadrğından şikâ
yet.

4205 SüleyraTO Ç e ^ ; 
4 2 ^  Şöğiit köyitae:

‘Yeşilova - Burdur,

Oe^on büyük harpte aldığı yaralarla mâlûl 
bhnuş' iken Millî Mücadelenin l)aşlangıcında 
Anadoluya geçerek Millî orduda alay komutan
lığı yaptığından ve 1941' yılında tekaüde sevke- 
dilmişse d« mâlûliyetinin Millî-Müdafaa Vekâ
letince iMizan 'dikkate ahnmadığmdan bahisle 
kaybolan hukukunun gözetilmesi dileğinde bulun
muştur. .

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: Tekaütlüğüniîn derece ile değiş
tirilmesini isteyen müstedinin a*skerî nispeti ke
sik âken A f Kanunundan istifade ederek Askerî 
Temyiz Mahkemesi karariyle eski Tekaüt Ka- 

ınununa tevfikan tekaüde sevkodildiği ve teka
ütlüğünün mûİûliyet derecesi üzerincjen yapılma
sı hakkında mezkûr mahkemeye müracaat etmiş
se de vâki müracaatı 3255 sayılı kanunun neş
rinden itibaren bir ay içinde olmadığı gibi ka
nunun neşrinden evvel tekaüt edilmiş olmasına 
mebni dâvasının 29 . VI . 1942 tarihinde redde- 
dil^iği vo vekâlete vâki müracaatına da aynı 
mealde cevap verildiği bildirilmiştir.

/
İcabı düşünüldü: Anayasa Kanununun 54 ncü 

I madd(^nin ikinci fıkrası sarahati karşısında En- 
I cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka- 
i rar verildi. .
i Karar No. Karar tarihi

1722 8 . 1 .  1Ö45

Köy muhtarı seçimi
ne dair;

I Şikâyetçi : 1943 yılında seçilen köyü muh- 
j tan Kâzım’ın görülen lüzum üzerine kaymakam
I. tarafından işten' el ^ektirildiği halde > yeniden  ̂
! yapılan intihapta tekrar muhtarlığa seçildiği,
I halbuki Köy Kanunünun 41 nci maddesine göre 

başka birinin seçilmesi lâzmıgelirken buna riâ
yet edilmediği ve muhtelif makamlara vâki mü
racaatı üzerine kanüna riayet olunması emre
dilmiş iken anlaşılrnıj^n bir sebeple Kâzım Zev- 
zin’in muhtarlıkta alıkonulduğu beyan ve Köy
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5280
■5397

Haydar Demiraslan. 
Askerî posta 15628 
III. Ş. Müd. As. Ad.

Kanuni haklarının 
korunması.

Kanunu ile köylünüır refahı gözetilmiş iken 
bahsi geçen 41 nci maddenin . kaymakamlıkça 
tatbik edilmemesi ^ü?ünden köy halkı mütees
sir olduğundan kaymakam hakkında teücibat ya
pılmasını talep eylemiştir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta : Yeşilova kazasına bağlı Söğüt 
köyü muhtarı Kâzmı Zevzin’in kaymakamlıkça 
vazifesine nihayet verildiği halde yapılan seçim
de köy halkı tarafından yeniden muhtar seçil
diği ve 4553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun 47 nci maddesinden bu kanunda sayı
lan vazifeleri yapmıyan muhtar ve ihtiyar mee-» 
lisi âzasının eli işten çektirilerek yerine bir di
ğerinin vekil tâyin edileceği musarrah olduğun
dan zanlı görülüp eli işten çektirilen jnuhtarın 
vazifeden çıkarılma ve binnetice yeniden muh
tar seçilme muamelelerinin' aneak muhtarlığa 
mâni mahkûmiyetleri oldıığu takdirde tatbiki 
lâzımgeldi^nden mezkûr köy muhtarının fuzuli 
olarak vazifesine son verildiğinin ve yeniden yar 
pılan seçimde yine ajhıı muhtann ekseriyet ka
zanması üzerine fiilen vazife görmekte olduğu
nun anlaşıldığı, binaenaleyh Köy Kanununun 
41 nei maddesi mucibince yapılıAış bir muame
le olmayıp Toprak Mahsulleri Vergisi Kanu
nunun sözü geçen • maddesindeki tarifata aykırı 
bir harekette bulunulmamasmın ilgililere. teb
liğ olunduğa bildirihnlştir. r

tş düşünüldü : Yapılacak muhtar seçiminde 
kanuna aykırı bir cihet görülmediğinden Encü
mence tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. • *

Karar No. Karar tarihi

1723 ___  8^1.1945

1 . VI . 1937'tarihinde Asteğmen nasboluna- 
rak 1938 yıh Martında nzasma bakıhnadan mu- 
amelfl memuru «mıfma nakledildiğinden ve bu 

' smıfta vazife görmekte ike* Ankara Hukuk fa
kültesine kaydolunarak 1941 üers yılmda derece 
ile fakülteyi bitirdiği için Askerî Adli hâkim sı
nıfına geçirilmiş ise de arkadaşlan Adliye Vekâ
letinde 35 lira maaşla tavzif edildikleri halde 
kendisinin M. M. Vekâletince 30 lira maaşla is
tihdam edildiğinden ve arkadaşlî rn̂ TTi bu gün 
40 lira maaş almak^ bninnmalanna karşı ancak
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3803
¥847

Hüseyin Bayrakçı. . 
Aksakal köyü ihtiyar 
heyeti âzasından. 
Bandırma.

Köylerinin merasına ■ 
müdahale edfldiğin- 
den şikâyet.

35 lira ile çalışmakta olduğundan ve halen ol
duğu gibi aynen de arkadıaşlanndah geri kaldı
ğından bahitde kanuni haklannın gözetilerek mağ
duriyetine meydan verîlmemesi dileğinde bulun- 
magtnr.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: |k[üstedi 30 . V . 1935 nasıplı 
yedek asteğmen iken askerî-fabrikalar umum 
müdürlüğü hesabına mühendislik tahsili için Av- 
rupaya gönderilmiş ve.bilâhara geçi;nsizliği yü
zünden 1938 yılı şubatında geri çağırılarak 3288 
sayıU kanuna tevfikan muamele memuru sınıfı
na nakledilmiş ve 1941 yılmda Hukuk fakülte
sini ikmal ettiğinden 1637 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince rütbesinin karşılığı olan ‘7 
nci smıf Askerî adli hâkimliğe nakledilmiş olup 
30 . VI . 1943, tarihinden muteber olmak üzere 
altmcı amıfa terfi eden enusali gibi rütbesine 
mahsus 35 lira asli maaş almakta ve subay vfe as- ■ 
kerî memurlara kanunen bahşolunan yardımlar
dan müstefit olmakta bulunduğundan hakkmda' 
vekâletçe tatbik olunan muamelede bir usulsüz
lük olmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Müstedinin M. M. V e ^ e - 
tince ha^mdâ tatbik olunan muameleye kani 
olmadığı takdirde aakerî kaza merciine müraca
atta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1724 8 . 1 .  1945

Köyleri merasının kifayetsizliğine mebni 
komşu köyden kira ile mera tutup hayvanlarını 
ancak' bu sayede besliyebilmekte iken bu kere 
Bursa Su işleri birinci şubesi tarafmdan Ka^a-- 
dere civarında yapılan su tesisatı için köyleri
nin reyi alınmadan iki bina yapıldığından ve 
köyleri maaşından fidanlık yapmak istedikle
rinden, halbuki yapılan teâsat civarında eşhasâ 
ait binlerce dönüm arazi olduğundan bahisle za
rardan korunmaları dileğinde bulunmuştur.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta:

•Bursa Sular İdaresi tarafmdan bahsi geçen 
araziden yûz dekar istenilmiş ise de bn istedin 
köyün mera ihtiyacını tazyik edeceği vilayetçe *
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Arzuhal hulâsası Encümen kara^ ve ne.ş.ebepjte  ̂verildiği

4370
4423

düşünülerek anbCftk yinni dekarmın istimlâkine 
karar verildiği ve geri kalan 80 dekar arazi
nin başka kö^e ait eşhastan tedarik edildiği bil
dirilmiştir.

tcabı görüşüldü: Mûstedinin şikâyet ettiği 
arazinin tamamı istimlâk edilmeyip mühim kıs- 
mmm istimlâkinden sarfmazar edilmiş olduğu 
anlaşflmasıria ve yapılan muamelede köylünün 

’ gadrini mucip bir cihet görülmediğinden tâyini 
muameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1725 8.1.1945

Nuri Ceylân. j Gayrimenkullerine. k^
Keşap nahiyesi K&-  ̂ nan haczin kâldınl- 
rabuldulc köyünden. 1 ınası hakkında. 
Giresun. , I

Giresun Ziraat Bankasından arkadaşlariyle 
birlikte aldığı karşılıksız paradan dolayı gayri- 
menkullerine konan haczin kaldırılması ve mağ
duriyetten korunması 'dileğinde bulunmuştur.

Keyfiyet Ticaret Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: -

Giresun’un Keşap nahiyesinin Karab^uMuk 
köyünden müstedi Nuri ile üç refikına Keşap 
nahiyesinde iki evin ikî bin liraya satışından 
dolayı borçluların birinci taksit vâdesi hulûl et
tiği halde ödenmediği ve borç senedi mucibince 
borcun heyeti umumiyesi muacceliyet kesl^tti- 
tiğinden satış bedelinin ancak beş yüz lirasının 

I ödendiği, mütebaki 1 500 liraılm beş sene vâde 
j ve. beş müsavi taksite ballandığı ve her taksittin 
I faiz ve komisyonu ile birlikte 375 lira 61 k u ]^  
i. banjçf alaçağmın 1 875.lira, be§ kuruşa,baliğ i l -  
j dug^, ‘ ve sçnede bu, mi^ju? deycedilmişse ,4ê  
I borçlulara senediiı tanzim tera^ olı^ı 26.W.1937 
1 de 1 500. lira zimmet, kaydi lâzıppkgeldiği ve bu
* hususta Giresun şubesine tafsilen malûmat ve- 
I rildiği bildirilmiştir.

I İşinin oluru düşünüldü: Mûstedinin mağ- 
; durijretinı mucip ortada bir sebep görülemedi- 
, ginden Giresun şubesine müracaatla borç vazi- 
I yetini öğrenmesi ve indalhace kaza merciine baş- 
I vurması lâzımgeldiğine karar verildi.

I Karar No., Karar tarihi

^1726 8.1.1945
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S; Nazmi 0:t. "' 
Mütealîjıit. 
Anafartalar caddesi 
Kınacı hanında No.
22/23 ’ 7 '
Ankara.

! tr ĵEis ı̂ teahhül etti- 
1 ffi hnbııbWt h.

5064
5161

Ahmet Beçene. 
Yıvntdağ nahiyesi mü
dürü.
M{inisa.

j . 1941 yiİmda Toprak- Mahsûlleri Ofisinden 
j 81 bin lira bedelle inşasını taahhüt ettiği 2 bin 

tonluk Sincanköy’ü hububat ambarını 24. V I I . 
1943 tarihinde Ofise teslim etmişse de muka
vele icabı 165 iş günü zarfında ikmali lâzımge- 
len bu inşaat fevkalâde ahval sebebiyle 205 iş 
günü geciktiği için mukavelenin temdidi ve fi
yat farklarının gözetilmesi yolundaki talebhıin 
Ofisçe kabul edilmediğinden halbuki taahhütle
re ait fiyat farklarının alâkadar dairelerce nlı- 
zara almması İcra Vekilleri Heyeti karan ikti
zasından iken Ofisin buna itibar etmeyip ken
dini ızrar ettiğinden bahisle diğer daire ve mü- 

. esseselerin bu yoldaki fjj^at farklarım kendi üzer
lerine aldıkları gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin 
de kendini himaye etmesi dileğinde'bulunmuştur.

Keyfiyet Ticaret, Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta : Müstedinin inşaat işinden fiyat 
farkı talebine mütedair dileğinin Ofisçe tetkiki 
neticesinde her türlü . fiyat tereffülerini evvelden 
derpiş eden mukavelenin 2 nci maddesi sarahati 
karşısında fiyat farkı ödenme^ne imkân olma
dığından talebinin reddedildiği ve haldi oldu
ğuna kani ise kaza merciine müracaatta muhtar 
olduğu bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Müstedinin işi kaza merci
lerine müteSallik olmakla Meclis Umumî Heye
tinin 311 sayılı karan karşısında Encümence 
yapılacak bir muamele ̂ olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1727 8.1.1945

Küçük zâbitlikte ge
çirdiği müddetin kı
demine eklenmesi h.

Selânik Küçük Zabit Mektebinin 1328 yıUt
• messunu olup müddetini ikmalden st ra çekil
diğinden ve nahiye müdürü olduğunö bahisle 
bugünkü gedikli muadili olan küçük Ĥ &te 
geçirdiği hizmet müddetinin Devkt hizı. den 
sayılmadığından, halbuki Balkan, Umumi 
lerle Millî mücadelede vücudünii yıpratmış o. 
duğundan bahisle mağduriyetine mahal bırakıl
maması için küçük, zâbitlikte geçirdiği müdde
tin kıdemine eklenmesini istemektedir.

Keyfiyet Dahiliye'Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta.:  Müstedinin filhakika Selânik 
Küçük Zâbit Mektebinden neşet ettiği ancak
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5594 i 
5TOİ

Memet Soylugil. 
Belediye suişleri mu
hasebecisi.
Oazianteb

5342
5465

Emin Kâralp. 
Emni.yet' kadrosunda 
muamelât memuru. 
Mersin.

4085 saydı kaaunun 
tadil ettirilmeni dile
ğine dair.

Ordudaki , on yû hiz
metinin kıdemine ek
lenmesi dileğme dair.

3779 sayılı kanunla küçük zâtjitlikte geçen hiz
metin memuriyet kıdemine ilâve edileceğine dair 
bir kayıt olmadığından dileğinin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmiştir. *

îcabı görüşüldü : Gedikli -erbaşların maaş
larının tevhit ve teadülüne dair olan mes ĉûr ka
nunda bu hususta bir sarahat olmadığı gibi Bü
yük Millet Meclisi .•Muhasebat Divanı. Encüme
ninin umumî heyetince kabul edilmiş ve kanun 
halini almış olan 1164 numaralı mazîbatasmın 
bilhassa 21 nei fıkrasında gediklilerin bu .mes
lekte geçen hizmetlerinin mülki hizmete eklerie- 
miyeceği yazılı olduğundan Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

1728 8.1.1945

Müstedi: 4085 sayılı kanuna göre belediyede 
halen memur olanların on senelik mesbuk hizmet
leri kabul edilip fazlası kabul edilmediğini hal
buki bu hal kendisi gibi uzun zaman belediye 
hizmetinde bulunmuş olanların , mağduriyetini 
mucip olacağını bu bakımdan 4085 sayılı kanu
nun tadil ettirilmesini istemektedir.

İş düşünüldü; Müstedinin talebi mevcut ah
kâmın tadili mahiyetinde olmakla dilekçesi hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına imkân 
olmadığına karar, verildi.

Karar No. Karar tarihi

1729 8 . 1 .  1945

Orduda on yıl küçük zâbit olarak hizmet et
tikten sonra imtihan vererek yedek teğmenliğe 
terfi ve 1941 yılında tel*his edildiğinden bahisle 
Millî Müdafaa Vekâletince badema hesap me
muru okuluna alınacak yedek teğmenlerin lise 
mezunu- olması emredildiğinden tahsili orta sayı
larak Hesap Memuru Okuluna giremediğinden 
ve gerçi Çankırı Emniyet Müdürlüğü muamelât 
memurluğuna geçmiş ise de ordudaki hizmeti 
miıktesep bir hak olarak tanınmadığı için bu 
kadroya ancak on beş lira asli maaşla tâyin 
edildiğinden şikâyet etmekte ve uğradığı gadre 
kaı^ı hiç değilse ordudaki on yıl hğizmetînin 
kıdemine ödenmesini İstemektedir. Bilâhare me-
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.4825
İ m

Nâfi Sevgi. j. 1). ]3. yolları id^re-
Cezaevinde malıkûm. j sinde birikmiş olan 
Çankırı. . | alaeağmnı verilmesi-

i  ne dair.

ınuriyeti Meı*sin̂ e tahvil- olunan dilekçe sahibinin 
dalıa önce İçel valiliğine vâki müracaatına Dahi
liye Vekâletinden verilen cevapta: 3779 sayılı 
kanunda fçedikli çrbajjîlarm orduda geçen hizmet
lerinin mülkî hizmetlerine ilâvesine dair bir ka- 
yit olmadığı gibi Muhasebat Divanı ETicüme- 
niniıj, iVItHîlisi Umumî Heyetince kabul edilmiş 
ve kanun halini almış olan Î164 sayılı mazbata
sının biUıassa 21 nci fıkrasında gediklilerin bu 
meslekte geçen hizmetlerinin 'mülki Jiizmetc ek- 
lertemiyeeeği beyan oluııdüğüna göre dileğin ye
rine getirilemediği lıildirilmiştir.

tca])i düşiinüldü : Müstedinin kanuna uygun 
olan bu cevaba kani olmadığı takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. • Karar tarihi

1730 8 . 1 .  1945

Devlet Demiryolları İdaresinde ve Balıkesir 
de gardifren iken askere celp, ve bilâhara ter
his olunarak Çatalağzı’na tâyin edildiğinden ve 
elyevm Çankırı cezaevinde yatmakta olduSnn- 
dan bahisle mezkûr idareden hakkı olan müte
rakim 375 liranın verilmesi dileğinde bulunmuş
tur.

Keyfiyet Münakalât Vekâletinden sorulmuş- 
ve alman cevapta:

Müstedinin ırza geçmekten suçlu olarak yedi 
buçuk seneye mahkûm olmasından naşi kaydınm 
kapatıldığı ve üçüncü işletme emrinde 
müstahdem iken Nisan ve Mayıs 1941 istihkakı
nın mezkûr işletmece ödenmiş ve askerde iken 
ikinci işletme emrine nakledilmiş, öldü
ğü ve kendisinin 17 . .IV '. 1942 târihin
de ikinci işletmede işe başlamış olmasına 
mebni müterakim dokuz aylık 298 lira 27 kuruş
tan ibaret istihkakı için tanzim olunan 25589 sa
yılı tediye emrinin Ankara merkez veznesine 
tevdi edildiği ve ahiren vâki müracaatı üzerine 
mezkûr paranın Çankın cezaevinde kendisine 
ödenmesini teminen emanetten çıkarıldığı bildi
rilmiştir. ' •

îcabı görüşüldü; Müstedinin hakkı ödenmek 
suretiyle dileği yerine getirilmiş olmakla Bncû-
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Arzuhal verenle-
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i rîn adı, sam ve | Arauhal hülâsası 
j oturdukları yer !

Eneümen ’karah ve ne sebepten verildiği

! mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
I verildi.

Karar No. Karar tarihi

3466 i
"3565 ; 

. i 
4024]
4073 !

VahalJ Barlas.' 
Caiııiikcbir mahalle
sinde.^
Mardin.

1731 8.1.1945

IMâlııliyet maaşına | Müstedi arzuhalinde: Jandarma vazifesini ifa 
dair ilâm istihsal ey- !. ederken yaralandığı ve mahkemeden ilâm istih- 
■İtHİîği halde henüz sal eylediği halde bir tarih hatası yüzünden ken- 
ınansj buzlanmadığı h. dişine henüz maaş tahsis edilmediğinden şikâ

yet etmektedir.
I Dahiliye Vekâletinin Cevabında: Elâzığ vi- 

•!' lâyetinden alınan cevapta dilekçe sahibinin va- 
: zife esnasında- yaralandığı mahkeme ilâmiyle 

■; anlaşılarak tekemmül eden evrakının Maden as
kerlik şubesi başkanlığından Jandarma Genel 

! Komutanlığına gönderildiği bildirilmesi üzeri
ne keyfiyet komutanlıktan sorulmuştu. Alman 

I cevapta;
I Dilek sahibinin Maden jandarma bölüğünde
i-müstahdem iken sıhhi vaziyeti dolayısiyle silâh- 
I sız hizmete ayrıldığından 1 .V I. 1333 tarihinde
- jandarmadan terhis edildiği ve 22 sene soüra 
j doğrudan doğruya Maden Asliye Mahkemesine 
! müracaat ederek 1334 senesinde jandarma hizme- 
I tinde iken mâlûl olduğuna dair ilâm istihsal 
I ederek bu ilâma müsteniden Jandarma Genel 
j' Komutanlığına inüracaatta bulunduğu ve mâlû- 
j liyet maaşınım bağlanmasını istediği anlaşılmak- 
I ta ise de terhis ve mâlûliyet tarihlerinin iddiayı 
i tekzip eylediği ve jandarmada mâlûl olduğuna 
; dair bir kayıt bulunmadığı için mâlûliyetin ha- 
! kiki mahiyeti sabit olamadığından müstedinin 

talebinin isafına imkân olamamış ve ahiren cel- 
‘bedilen ilâm suretinin leffen gönderilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

î§ düşünüldü: 1333 de askerlikten terhis edil
miş olduğu kayden sabit iken mahkemeye verdi
ği istidada 1334 de Maden merkez jandarma bö
lüğü erlerinden olduğundan bahisle berayi vazi
fe Ekil nahiyesi karakoluna giderken yolda eşki- 
yalarla müsademe yaparak ayağından yaralan
dığı ve binnetice diz.kapağının bacağı kesilmek 
suretiyle mâlûl kaldığını iddia eden müstedinin 
iddiası hakikatĞ muhalif görülmüş ve iddiayi va
kiin kaydı resmi ile tekzip edilmiş olmasına rağ
men maaş tahsisi cihetine gidilmemiş olduğu
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Arzuhal verenle-i . 
riö adı̂  sanı ve {Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer ! __

Encümen karan ve ne sebepten verildigjş

5103
5204

Ali Fehmi Hattat- 
oğlu.
(liresun.

Maliye Bakaiılığınea 
alacağının ödenmesi 
hakkında.

cereyanı muameleden anlaşılmaktadır.
Encümence görülen lüzum üzerine celp ve 

tetkik edilen ilâmın baş tarafında filhakika müs- 
tedinin arzuhalinde 1334 gpncsinden bahsedil
mekte ise de ilâmın ortasında: (davacının 1332 
de silâh altına alınarak) yukarıda bahsolunan 
Ekil naliiyesine berayi vazife gönderildiği zik
redilmekte ve dâvanın müstenit bulunduğu bu 
vakıaların subutiyle müstedinin lehine hüküm ve
rildiği görülmektedir.

Her ne kadar hâdise ile mahkemeye müraca
at tarihi arasında uzun bir müddetin mevcut ol
duğu anlaşılmakta ise de Hâzineden bir hak mü- 
talebesiyle mahkemeye müracaat eden müstedi
nin karşısında Hâzineye izafeten hukuku kabul 
eden askerlik şubesi reisinin müdafaaları ve müs
tedinin iddiaları tetkik edilmek suretiyle halle
dilen bir hukukî ihtilâfa dair katiyet halini alan 
ilâmın hükümlerini tahlil ve tadile hiç bir ma
kamın salâhiyetli olmamasına mebni jandarma 
vazifesini ifa esnasında bacağından yaralanarak 
binnetice dizkapağına kadar bacağı kesilmek su
retiyle mâlûl kalan müstedinin ilâma müsteni
den hakkı olan mâlûUyet maaşının bağlanması
na mütedair muamelenin ikmali lüzumunun Da
hiliye Vekâletine tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarilü

1732 8 . 1 .  1945

Muhkenıedeıı .sâdır olmuş kati ilâma ve Ar- 
zııhal Enfiimoninden de ittihaz olunmuş karara 
rağmen Maliye Bakanlığınca alacağının öden
mediğinden l)alnsle şikâyette bulunan müstedi
nin arzuhaline karşı Maliye Vekâletinden gönde
rilen tezkerede V Esjıs borçludan Hâzineye inti
kal eden emval nispetinde borcun ödenmiş ol
duğu ve fazlasının ödenmesine imkân olmadığı 
bildii-ilınektedir.

Hâdise hakkında cvvelee mesbuk esas şikâ
yet evrakı ve Encü^menee ittihaz olunan 600 sa
yılı ve 16 . VII . -1943 tarihli karann dosyası 
bulur durularak tetkik olunmuştur :

Mübadeleye tâbi eşhastan katî zimmetinde; 
müstedinin tahakkuk eden 8 250 lira alacağı
nın, merkumun emvaline vazıülyed bulunan Ma
liye Hâzinesinin faiziyle birlikte tahsiline mü
tedair ilâmın icraen takibi esnasında mahkû-
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münfiloyh Hazine tarafından se^ded:^en ve 791 
sayılı kanunun üçüncü maddesi şartlarını hak 
bulunmadığından borcun Hâzinece tediyesine 
imkân olmadığından ibaret bulunan itirazat ic-  ̂
raca reddolunmuş ve mahkûmünbihin iddiası, 
zaruret halini almıştı. Buna ra ^ en  Mâliyece 
borç yine ödenmediğinden alacaklı müşteki Bü
yük Millet Meclisine şikâyette bulunmuş ve 
yapılan tetkikat esnasında Maliye Vekâletiıiin 
davet edilen mümessilleri de dinlenmiş ve bun
ların beyanlarına göre : Eğer icra muameletâ 
tekemmül etmiş ve borcun Hâzinece ödenmesi 
katî bir mahiyet almış ise Hâzinece paran^ı 
ödenmesinden başka bir hareket yapılamıyacağı 
ve ancak mahallî defterdarlıktan malûmat alnir 
madığından katî cevap verilemediği noktaları 
ileri sürülmüş, neticede icra takibinin katî saf
haya dayandığı ve mahkihnüıjbihin ödenmesin
den başka çare olmadığı Adliye Vekâletinin 
iş’arı ile de tahakkuk etmiş olmasına binaen esas 
Teşkilât Kanununun 54 ncü maddesi gereğince 
mahkûmünbih paraçm icra dairesi veznesine 
teslimi suretiyle ilâmm infazına ve muamelenin 
tekemmülü lüzumunun Maliye Vekâletine teb
liğine karar verilmişti.

Maliye Vekâletinden son defa alınan cevap
ta : Tasfiye neticesinde esas borçlu kastinin 
emvalinden Hâzineye 7 516 lira intikal etmiş 
ve bunun 7 500 lirası bu dafa alacaklı müşte
kiye icraen ödenmiş olup esas borçlunun hesa
bında baltaca para ve malı kalmadığmdan faiz 
cihetinden geri kalan kısmınm ıpüşt^iye öden
mesine imkân bulunamamış olduğu bildirilmek
tedir.

Iş düşünüldü : Esas borçlu Kosti’ye izafeten 
malına' vazıülyed Hâzineden müctan muayyen 
mebaliğin tahsiline dair verilen karar üzerine 
mahkûmünbih mebaliğden bahsedilen Tasfiye 
Kanununa göre Hâzineye intikal eden mflrtar 
nispeten borcun ödenmiş olduğu ve faiz cihetin
den bakiye borcun ödenmesi için borçlu Kes
ti ’nin Hâzineye müntekil başkaca malı ve nak
di olmadığı Maliye Vekâletinin iş^ariyle anlaşıl
maktadır, Gerfek umumî hükümlere ve ^rek 
mübadele muamelesinden tevellüt eden intBcal 
ve tasfiye muamelelerini havi hususi kanunlara 
göre Hazînenin malî mesuliyetinin kendisine 
intikal eden miktar nispetinde oİT«ı»mıa.
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1 horçludan Hâzineye intikal etnıiyen fazla mik- 
I tar ioin Hâzinenin fazla bir şeyin ödenmesine 

kanuni mec})uriyeti bulunmamasına binaen 
’ borçludan nıüntekil ,7 516 liradan' şimdiye ka- 
I dar tediye edilen para noksan ise bunun ikma- 
! line ve bu borcun lâzimüleda bir hale geldiği 
î zaman ödenmeyi]) faiz cihetinden bir tazminat 

ist em iye müstedinin hakkı varsa, bunu ayrıca 
I dâva edip Hâzineden hükmen tahsile müstedinin 
' muhtar bulunmasına binaen Encümence yapıla- 
*' cak başka muamele olmadığına karar verildi.
! Karar No. Karar tarihi

Hüseyin Meyan. 
Ülkü sokağı No. 11 
de.
Erzurum Öğretmen 
okulu eski tedris usu
lü öğretmeni. 
Taşköprü.

1733 8.1.1945

Vazifesinin değiştiril- j 
diğinden şikâyet.

Müstedi arzuhalinde ; Nakline ve vazifesinin 
değiştirilme.sine itiraz etmektedir.

Maarif Vekâletinin 31 . V . 1944 günlü 371 
sayılı yazısında bu "nakil ve vazife tevdiinde ka
nunsuz bir hal olmadığı ve müstedinin Devlet 
Şûrasına yaptığı dâva da reddedilmiş bulundu
ğu Devlet Şûrası beşinci deavi dairesinin ilâmı 
sureti dc bağlı olduğu bildirilmiştir.

Devlet Şûrası Deavi Dairesince hal edilen 
bir mesele hakkında encümenimizce yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1734 8 . 1 .  1945

Nevzat İnan.
Demir çelik fabrika
sı Çırak pansiyonlar 
idare âmiri.
Eski Bartın ilk ted
risat müfettişi. 
Karabük.

Müstafi sayılmasına 
dair kararın refi h.

Arzuhalinde: Maarif Vekâleti inzibat komis
yonunca müstafi sayılmasına dair kararın refini 
istemektedir.
' Maarif Vekilliği 26 . V . 1944 günlü ve 9113 
sayılı j'azısında vazifesi başında bulunmadığın
dan 4357 sayılı kanunun 8 nci madd(‘sine göıC 
istifa etmiş sayıldığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Müstedi kanunsuz bir muamele 
tatbik edilmesinden şikâyette bulunmasına gcıre 
kazai mercie baş vurması lâzımgeleceğinden eıı- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1735 8 . 1 .  J945
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4726 I Necmettin- Çelinöz. 
48ÖÖ Topkapı sarayı mü

zesi idare memnrla- 
j rından.
1 İstanbul.

I Bakanlık inzibat ko- 
I misyonun kararı yc- 
* rine getirilmediği h.

Arzuhal verenle- j i
rin adı, sânı ve : Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
oturdukları yer |_______ . ^

Müstedi arzuhalinde: Müze Müdiriyetince ke
silmiş iki yevmiyesinin iadesi hakkmdaki ve
kâlet inzibat komisyonu kararının yerine getiril
memekte olduğundan şikâyet edilmiştir.

Maarif Vekilliğinin 31. V . 1944 günlü ve 
720/403 sayılı yazısında Müze Müdürlüğü karar 
almadan önce iki günlüğünü kesmiş, onun da 
geri verilmesine inzibat komisyonunca karar ve
rilmiş ise de devam eden geçimsizliği ve vazife
sine bakmaması yüzünden komisyonca beş gün
lüğü kesilmiş ve mecburî tahvile tâbi tutulmuş 
olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Hâdise bir dâva mevzuunu 
teşkil ettiğinden müstedinin bu hususta kazai 
mercilere müracaatta muhtar olduğuna ve En- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verfldi.

Karar No. Karar tarihi

—  20 —

1736 8.1.1945

İsmail Hakkı Özeren. 
Maarif müdürlüğü he
sap memuru.
İzmir.

25 lira asli maaşa 
lıak kazandığı halde 
kadrosuzluk Aİizün- 
don alamadığı h.

Müstedi: 25 lira aslî maaşı hak kazandığı hal
de kadrosuzluk yüzünden alamadığından şikâyet 
etmekedir..

Maarif Vekilliği 29 . V . 1944 günlü 9110 sa
yılı yazısında: Terfi maaşlarını karşılamak üze
re 1944 bütçesinde vekâletin teklif ettiği tahsi-, 
sat kabul edildiği takdirde bu ve'•bunun gibile
rin terfilerinin yapılacağı bildirilmektedir.

İş düşünüldü: Hâdise bir kanun mevzuu ol
mak üzere Encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1737 8.1.1945

Atiye Paşik. 
Korkuteli kaymaka- 

ölü Zeki Pasik

Ölü Icoeasından maaş 
I )uğl î) n m {İSI h akkmda.

mı
eşi.
İstanbul.

Dilekçi: Müteveffa zevcinden kendisi ile'kı
zma ikramiye ve maaş .tahsisini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinden maaş ve ikramiye mu
amelesinin bittiği VQ şimdiye kadar kalmasında 
mahkemede veraset ispatı işinin çabuk yapı
lamamasından ileri geldiği bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Tahsis muamelesinin hitam 
bulduğu bildirilmesine göre başka tâjâni muame
leye mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1738 8.1.1945
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Arzuhal vei’enle- 
rin adı, sanı ve 
o^rduklaTi_ver
'Mustafa Varlı V(î 9 
arkadaşı,
(•aıııi im am ı, hati]), 

m üo /z iu  vo hademe

leri.

Rize.

Arzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(H’retlerin i jyününde 

a lam ad ık la r ı h.

'Kadir Tetinkaya ve i Nahire müdürünün
ar.
Krbaa'nın Yerkozhı 
köyünden olup A- 
Anıasya'da Avni Ata
bey yanında. Mülteci; 
Amasva.

yolsuz hareketlerin
den sikâvet.

"Müstediler arzuhallerinde; Ücretlerini gü
nünde alamadıklarından yıllık havalelerinin Ri
ze Ziraat bankasına göııderilmesi istenmektedir.

Vakıflar Umum Müdürlüğü: 23 . V . 1944 
günlü 181210/3 sayılı yazısında Rize’deki teşki
lin kaldırılıp Trabzon Vakıflar Idare«iîie devri 
dolayısiyle aylıklarının geçiktiğinin anlaşıldığı
nı ve işlemişlerin hemen ve işliyeeeklerin de bun
dan sonra günü gününe verilmesi için Trabzon 
Valiliğine ve Vakıflar Müdürlüğüne yazıldığım 
bildiriliyor,

icabı düşünüldü: Dilekçilerin dilekleri yeri
ne getirilmiş olduğundan başkaca tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Klarar No. Karar tarihi

1739 8 . 1 .  1945

Müsteidiler arzuhallerinde: Tekke nahiyesi 
müdürünün bir çok zülüm yaptığından şikâyet 
edilmektedir.

îş düşünüldü: Müstedilerin istidalarında mu
ayyen bir şikâyetleri olmadığı gibi şikâyetin de 
taraflarından vukubulmadığı mahallen yapı
lan tahkikattan anlaşılmakla Encümcnimizee tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1740 8 . 1 .  1945

4703 Kuşen Koksal.
4^77 Hacı Memetoğulla- 

.rmdan.
Ordunun Markiye 
mahallesi Küllük so- 

' kak '^0. 31 
' Ordu.

Şehit Çavuş Memet 
Koksal’ın vârislerine 
verilecek îkramive h.

Müstedi: Oğlu Pilot Memet Köksal’m uçuş
ta şehit olmasiyle mirasçılarına verilmesi gere
ken beş bin liradan yalnız beş yüz lirası verilmiş 
ise de kalanı birçok müracaatlara rağmen şimdi
ye kadar verilmediğinden bu istihkaklarının ve
rilmesi istenmektedir. ■

, M. M. Vekilliği 25 . V . 1944 günlü, 62737 sa
yılı yazısında tamamen verildiğini ifade ettiği 
görülmüştür.

Oluru düşünüldü: Müstedinin- dileği yerine 
getirilmiş olduğundan Encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi*

1741 8 .I.İİ945
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4&57 I, İbrahim Çelik.

Zeytindağ Cıimhuri- 
yot meydanında kah- 
voei
Bereama.
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Kahve ve çay veriî-
4623 m esi.

3375 I Nimet Kara ç̂öz.
3413 j Nurettin mahallesi 

I Afyon sokak No. 10 
Düzce.

Usulsüz olarak dağı
tılan tezgâhlar h.

Müstedi 4ilşj^çesinde: Kasaba ve .şehirdeki 
kahvecilere kahve ve çay verildiği gibi nahiye 
ve köylerdeki kahvecilere de kahve ve çay veril
mesini talep etmektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinden 22780 
sayılı yazısında nahiye ve köy kahvecilerine de 
bir pay ayrılmasının incelenmesi İnhisarlar 
U. Müdürlüğüne bildirildiği anlaşılmıştır.

İş düşiinüldü: Müstedinin arzusunun temini 
yolunda ait olduğu vekâletçe tedbir alınmış bu
lunmasına göre Encümenimizce başka yapılacak 
bir iş olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1742 8.1.1945

Yerli dokuma tezgâhlarında çalıştığından ve 
1943 yılında Düzce’de açılan Dokumacılık kur
suna devam ederek tasdikname aldığından ve 
kura sonunda mezunlara yedi te/ ç̂âb dağıtılımş 
ise de bunlarnn ehliyet sahiplerine değil, koope
ratif âzasrnın yakınlarına verildiğinden bahisle 
İktisat Vekâletine vâki müracaatı üzerine yapı
lan tahkikatın doğru olma>ap ezcümle malî kud
reti yüksek olan Bayan Pembe Göle ile kursa 
bir hafta devam oden Fatma Kılıç’a ve Remziye 
Acar’a da usulsüz olarak tezgâh verildiğinden 
ve kendi iki çocuk sahibi ve muhtaç ' olduğun
dan hakkının korunması dileğidir.

Keyfiyet İktisat Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: Köylülere meccanen ve nümune 
olarak dağıtılmak üzere Bolu vilâyetine gönde
rilen ve Düzce kazasına ayrılan tezgâhlardan 
kendisine tezgâh verilmediğini söyliyen müstedi
nin evvelce vekâlete vâki şikâyeti üzerine bu 
hususta Bolu vilâyetinden malûmat istenildiği 
gibi mahalline de müfettiş ve bir tezgâh takıp 
memuru gönderilerek gerek vilâyetçe gerekse 'mü
fettişlerce yapılan tahkikat sonunda tezgâh tev- 
ziinde bir usulsüzlük bulunmadığını ve müste* 
diye kocasının memur ve hal ve vaktinin iyi ol
ması sebebiyle tezgâh verilmediğinin anlaşıldığı 
ve kendisine gerek vekâlet ve gerek vilâyetçe bu 
-yolda tebligat yapıldığı, bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Tezgâh tevziinde usulsüzlük
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' ' görülmediğinden müstedinin şikâyetinin yerindcv

^̂ 231; .-------1 Mustafa Döşemeci.
49ft3 Qeienbe nahiyesinde. 

Kırkağaç.

olmadığına karar veridi.
Karar No. Karar tarihi

Amele mükellefiyeti
ne tâbi tutulduğun
dan şikâyet.

1743 8 . 1 .  1945

İkisi askerde üç evlât ve 44 dönüm arazi sa
hibi olmakla beraber vesaikle sabit olduğu üze
re sakat, olduğu ve muhtaridc cetvelinde yiftçi 
olarak yazılı bulunduğu halde kendisini amele 
mükellefiyeti diye maden ocaklarına sevketm^ 
istediklerinden lâzımgelen tahkikatın icrasiylc 
mağduriyetine meydan verilmemesi dileğidir.

Keyfiyet İktisat Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta : İş mükellefiyetinden istisna 
edilmesini isteyen müstedinin dileği tetkik olun
muş ve dermeyan ettiği iddialar varit görülerek 
şimdilik ocağa sevkedilmemesinin emniyet altına 
almdığı bildirilmiştir.

Müstedinin dileği yerine gelmiş olmakla En
cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1744 8.1.1945

Reis 
Balıkesir 
H. Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Tdcad 

M. Develi
Ankara Balıkesir Balıkesir

(fl. N. Anılmış P. Etçioğlu H. Onat

Çorum Denizli Gazianteb İzmir Kaıis Kayseri
N. Kayaalp F. Asal M. Şahin Dr. H. H. Curâ  Z. Orhon M. K. Şatır

Kocaeli 
t. Tolon

Samsun 
î. Ezgü

Van 
N. Berker

Tozgad 
Y. D, Karshoğtu

Giresun 
1. Oürak
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5297
54Î4

Fahri Gürlek.
niftd.
Klbistaıı.

Elindeki ıııahsulünün 
ITükümetin tâyin ot- 
tiği fiyatla Ziraat 

Bankasınca satın alın- 
}vlınmn«ı hakkında.

4948
5038

Müstedi, tohumluk tedariki için Ziraat Ban
kasına borçlandığından ve geçen sene istihsal 
ettiği nohudun mezkûr bankaca mübayaa edil
mesi için Ziraat Vekâletine vâki müracaatına 
karşı Umum Müdürlükten Elbistan Ziraat Ban
kası ajanlığına verilen emirle mahsulü mubayaa 
edilmiyerek yalnız borcunun tecil edildiğinden 
elindeki mahuslü satamadığı gibi bu seneki mah
sulünü de satamayıp borcunu ödeyemediğinden 
bahisle çiftçilerin kalkınmasına ehemmiyet yeril- 
diği şu sırada borç altında ezilmesi ve mahsulü- 
nürı çürümesidoğru olmadığından elindeki mah
sulünün Hükümetin tâyin ettiği fiyatla Ziraat 
Bankasınca mübayaa edilmesine karar verilme
sini dilemektedir.

Keyfiyet Ticaret Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: Nohudun Toprak Mahsulleri 
Ofisi elindeki mevcudiyle 1944 yılı vergi ve Dev
let hisseleri miktarı askerî birliklerin ihtiyacına 
kâfi geldiğinden alım ve satımı Devlet nakil va- 
sıtalariyle her tarafa taşmması serbest bırakıla
rak buna mukabil Ofisin alım mevzuundan çıka
rıldığı bildirilmiştir.

icabı düşünüldü: Müstedinin elindeki mah
sulü almakta Toprak Mahsulleri Ofisi ile Zira
at Bankası serbest olmakla bahsedilen banka 
borcu hakkında encümence bir muamele yapıla- 
mıyaeağına karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

1745 9.1.1945

Niyazi Oznıan. j Almanya’da geçirdi-
M. M. B. Deniz müs-| ği tahsil müddetinin
teşarlığı imalât şu- ! kıdeminden indiril-
besinde sanayii har*- i  meşinden şikâyet, 
biye yüzbaşısı. ı 
Ankara. i

Dilekçe hulâsası: Yüksek mühendis olmak 
üzere Almanya’da geçirdiği tahsil müddetinin 
kıdeminden indirilmesinden şikâyet etmekte ve 
hakkının korunmasını istemektedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve alı
nan cevapta : 1935 senesi eylülünde yüksek mü
hendis tahsili yapmak üzere Almanya’ya gön
derilen müstedinin Berlin’de tahsilde iken za
bitlik şerefine yakışmıyan hal ve hareketinden 
{jerekse hususi durumundiin ötürü tahsile deva
mı Genel Kurmay Başkanlığınca mahzurlu gö
rüldüğünden yurda celbedildiği ve bu suretle 
celbolunan Yüzbaşı Niyazi Ozman’m 4273 sayı
lı kanunun 8 nci maddesine dayanılarak tahsil 
için Almanya ’da geçirdiği müddetin kıdeminden 
indirildiği ve bu muameleye kani olmıyan müs-
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♦ tedi 3410 sayıh kanun hükmünce vekâlet aley

hine Askerî Temyiz Mahkemesine dâva açmış ise 
de dileği yerinde görülmediğinden dâvasmm 
5 . m  . 1942 tarihinde reddedildiği bildirilmiş
tir.

I icabı göıüşüldü: eşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 neû maddesi sarahati karşısmda Encü-

■ mence yapılacak bir muamele olmadığma karar 
. verildi.

Karar No. Karar tarihi

”vj:’>S .Mcmct Ali özağır. 
5348 mahallesi

No. 70 de.

İp l ik  vci ' i ln ıes i ı ı in  le- 
ıti'iıi l ıakk ın da .

41)88 M i sak Tataroğlu. 
5080 ilkokulu

müdürü.
Kımıknpı - İstanbul.

('(Miıaai (ikullai'iııııı 
\ îiziyrîU'Vİ d ikkate 
?’ !n ıa ia k  kazane ver- 
ILTİsiııdoiı m u a f tııtul- 
n ınl;:n  hakkında.

1746 9.1.1945

Müstedi arzuhalinde: Hastalıklı ve arızalı 
olup iş göremediği halde 1941 yılında askere alı
narak bir yıl sonra ihraç edildiğinden ve tezgâh 
sahibi olduğu için iplik verilmesi hakkındaki di* 
leğinin Valiyi yüksek makamata şikâyet etmesi 
yüzünden tezgâhımn faal' olmadığı ve faaliyete 
geçtiği zaman da iplik verilmiyeccği cevabiyle 
karşılandığından ve yeniden tezgâh açmadığın
dan bahsiyle kendisine iplik verilmesinin temini
ni istemektedir.

Keyfiyet îktisat Vekâletinden sorulmuş ve 
alman cevapta: Müstedinin 1941 yılmda silâh al- 
tıp* alındığı ve buna göre tezgâh tçsbitlerine baş
landığı ve 15 . II.. 1941 de asker olmadığı halde 
u zaman tezgâhını tesbit etmemekle beraber 
hasta olduğunu usulüne tevfikan tum teşekküllü 
bir hastahane sıhhi heyetinden alınmış raporla 
tevsik edemediği anlaşılmış binaenaleyh maze
retsiz olarak vaktiyle tezgâhını te^bit ettirmemiş 
olduğundan kendisine iplik tahsisine imkân gö
rülmediği bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü: Müstedinin İktisat Vekâle- , 
tinden verilen cevaba kani olmadığı takdirde ka
za merciine müracaatta muhtar olduğuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1747 9 . 1  . 1945

Müstedi arzuhalinde: Akalliyet vakrflan ta
rafından idare edilen ve şırf bir hayır müessese- 
si olup teessüsünde kazanç temini gayesi olmıyaıı 
cemaat okullarının vaziyetleri dikkate alınarak 
kazaııçj vergisinden muaf tutulmasmı istemekte
dir.
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Bu hususta Maliye Vekâletinden alman cc- 
' vapta: 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 3 

ncü maddesinin 14 ncü fıkrasında munlıasıran Ma
arif Vekâletinin reami tedris proğranılarmı ka
bul ve tatbik eden hususi mekteplerin kazam* 
vergisinden muaf tutulduğu ve ecnebi mektep
lerle akaîliyet mektepleri bu programı tatbik ,ci- 
raediklerinden mezkûr muaf’yetten istifade et- 

' medikleri ancak Boberkolej ‘ ve emsuU ecnebi
mektepleriyle akalliyet mekteplerinin lîazanc; v« 
bina vergisi bakmımdan Maarif Vckâletince va
ziyetleri tetkik oltmarak bunların da muafiyet
leri hakkında Bûyülv Millet Meclisine yeni bir 
kanun lâyihası sunulduğundan l^anuniyet ke,s- 
betmesi halinde muafiyetlerinin temin c'dilmiĵ  
olacağı bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü: Kncümence yapılacak bir
I muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1748 9 . T . 1945

5051} Ahmet Darcı.
5148 i Belediye Meclisi na- 

' nıma.
Aza.
Emıenak.

Tcvt'ik'in açık bulu- 
ııan kaza Belediye 
Başkanlığına seçilme- 
f̂ inin vilâyetçe mlde- 
di idi irinden şikâyet.

Müstodi : Münhal olan kaza belediye reisli
ğine âza arasından seçilen Teyfik îlisıilu’nun 
ihtikârdan iki sene evvel 25 lira paı-a cezasına 
mahkûm olması vilâyetçe mahzurlu görülerek 
reddedildiğinden şikâyet ve Tevfik’in işgüzar
lığından müstefit olmalannın temini talep edil
mektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sonılnuuj ve 
alınan cevapta ; İhtikâr suçundan ağır para ce
zasına mahkûmiyetin 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 24 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasında ya
zılı suçlar mahiyetinde olup ihtikârla mücadele 
işi de belediyenin bajşlıca vazaifinden olduğu 
cihetle intihabın kanuna aykın görülerek vilâ
yetçe kabul edilmediği ve mezkûr kantınun 89 
ncu maddesine tevfikan vilâyetçe takdir hakkı
nın kullanıldığı bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü : Bu muameleye razı olmı- 
yan müstedinin idari dâva açmakta muhtar bu
lunduğuna karar verildi, 

i

Karnr No. Karar tarihi

1749 9.1.1945
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ITarp kıdem zaTnım 
vc.rilmodiğindon 
kâvot.

5272 Zckeriya Boşat.
5387 î<*adiye mahallesinde 

‘̂ okak 127 ov 12,? 
Adana.

Mûstedi amılıalindo : Devlet Denizypllan 
İdaresinin Sinob vapuru çarkçıbaşılığına yük
seldikten sonra 1933 yılında emekliye çıkarılmış 
ise de j êçcn Umumî haıpte Akdeniz ve Ümit 
viipnrlannda earkçı olarak Harbiye Nezareti 
emrinde çalıştığı ve JMİllî mücadeleye iştirak et* 
ti^  halde lıaıı:) kıdem zammı verilmediğinden 
şikâyeti ve hakkının korunmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinden alman cevapta: Mül
ga Seyrisefain İdaresi Sinob vapuru çarkçıba
şı! ı^ndan cmjeklijT aynlan müstedinin hüküm
lerinden faydalanmak istediği 1626 sft̂ l̂I ka
nununun muvakkat ikinci maddesinden maada
sının 1683 sayılı Askerî re Mülki Tekaüt Ka
nuniyle lâğvedilmiş, halbuld kendisi Seyrisefa
in idaresinin lâğvi üzerine açıkta kalan memur*- 
Inrdan olup 2248 sayılı kanunun 15 nci madde
si delâletiyle 306 tarihli (îdarei mahsusa teka
üt nizamnamesi) gereğinec tekaüde sevkedilmiş 
olduğu ve mezkûr nizamnamede ise harp kıdem 
veya esaret zammı verileceğine dair bir kayıt 
])ulunmadığı bildirilmiştir.

teabı görüşüldü : Dileği Münakalât Vekâle
tince kabul edilmiyen müstedi Vekâlet aleyhine 
İdarî dâva açmış ve Devlet Şûrasmça verilen ka
rar üzerine işe Muhasebat Divanmca bakılarak 
dilek yerinde görülmemiş olmakla Meclis Umu
mî Heyetinin 311 sayılı karan karşısında Encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Maluliyetine ' kar^ 
keiıdLsine ' tazminat 
verilmesi dileği h.

1750 O . 1 .1945

^lüstedi arzuhalinde: I^undau 6 - 7 si'iu.' ön
ce Adana’da ;M. M. fabrikasında işle.ken bir 
kaza neticesinde sağ elinden mâlûl olduğundan 
ve bilâiıara hastalanarak verilen tebdilHava ra
poru üzerine işini bıraktığı için avdetinde ken
disine iş verilmediği gibi tazminat talebmin de 
reddedildiğinden ve asker olmasından ötürü 
Adana Askerî Hastahanesi Sıhhij'e Heyetince 
yapılan muayenesinde sürekli çürük denildiği 
balde iş başında mâlûl olduğu iş verenler tara
fından tesbit olunmadığı iein saat başma 16 ku
ruş ile ealışlınldığmdan balısile mâlfdiyetme 
karşı kendisine tazminat verilmesini istemektedir.

Keyfiyet İktisat Vekâletinden sorulmuş ve
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4382 Ahmot Derviş Erkin. 
44^  Misnl'iroton mukim. 

Emi'kli ınuflmole me- 
ıınuMî,
Komalive.

Avdet harcırahı ve
rilmesi dile^iıu' diiir.

alınan cevapta: Adana Millî Mensucat fabi’ika.sı 
iş(,‘ilerinden olan müstedinin ev'velee vekâlete 
vâki müracaatı üzenne yapılan tahkikat netice
sinde mâruz kaldığı kazanın kendi dikkjı t sizli
ğinden ileri geldiği eski bölge Amirliğinin yazı
sından unla.şdarnk  ̂ keyfiyetin ve mahkemeye 
müracaatta muhtar olduğunun kendisiiK* tebliğ 
edildiği ve bu kerede Adana Mıntakası İktisat 
Müdürlüğünce tekrar yapılan incelemede müsl<'- 
dinin halen aynı iş yerinde çalı.<̂ makta ve so
rulan suale karçı fabrikada çalışmağı tercih et
tiğini söylemekle olduğu, ancak saat ba.şına 20 
kuruşa çıkarılmasını istediği boyan vv gayret 
gösterdiği takdirde arzusunun yerine getirileceği 
ilâv'e e<lilmiştir.

İcabı görüşüldü: Elyevm fabi'ikada çalıştığı 
anlaşılan müstedinin tazminat talebinde musir 
olduğu takdirde kaza m('rciiıu' ınüıacaat ctım'si 
lâzımgeldiğiııe karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

1751 9 . 1 .  194r>

Müstedi arzuhalinde: Yanlışlıkla askere alın
dığından bilahare anlaşılması üzerine terhisi ic
ra edilmiş ise de avdet harcırahı verilmediği gibi 
vazifeye celbinde avans olarak verilen paranında 
emekli maaşından defaten kesildiğinden ve daimi 
ikametgâhı olan Görele’ye döneceği cihetle harci- 
rahlarmm Kemaliye askerlik şubesi vaisıtasiyle 
tediye olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden alınan cevapta; 
Müstedinin suiistimalinden ötürü altı ay hapse 
,ve par ı̂ cezasma mahkûm olmasına mebni ken
disine hizmet verilmemesi lâzmıgelirken her na
sılsa Kolordu levazmı şubesine alınması ve bu
rada geçen hizmetinden naşi sınıf ve rütbesinin 
tâyinini istemesi üzerine, altı ay hapse ve 50 li
ra ağır para ceza^na mahkûm olan kendisinin 
1076 sayılı l^nunım değişen 3 ncü maddesi hük
münce yedek subaylık hakkım zayi ettiğinden 
1111 sajolı askerlik mükellefiyeti kanunu gere-, 
ğince er muamelesine tâlji tutularak terhisinin 
mt olduğu makama yazıldığı ve müstedinin bun
dan soiıra Temyiz mahkemesine dâva açtığını ve 
hizmete alınması sebebinin evvelce kajntlı bu
lunduğu Sinop Aşkerlik Şubesinin değişiklik 
cetvelleriyle Görele Askerlik Şubesinde yedek su*
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bay olarak kajutlı bulunmasında ileri geldiği ve 
talebinde bulunduğu tafflaiııat için A^eri Temyiz 
iMahkemesinden karar sadır olması lazıuıgcldiği 
ve kayıt yanlışlığı yapaulşuc hakkmda ceüai ta
kibata girişildiği ve bu arada hazine zararının da 
nazara alınacağı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Tazminat dâvası ikame et
tiğine göre Encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1752 9 . 1 .  1945

4980 j 
5072 '•

5(l()2
’5Î59

A hm ot Alaykaya. 
Amasnı nahiyesinin 
.'̂ akr.ız iskolosindo. 
Bartm.

üğradifir zararlaıı- 
11111 ödonni(‘si dilogino 
dair.

Müstcdi : Şimdiye kadar muhtaç olmadığı 
i(;in hakkını aramamış ise de halen fakir ve ih
tiyar oldıığunclaıı geçen Umumî harpte düşman 
la rafından ))atrrılan Çii’tedirok sandalından ötü- 
Ki 800 ve Akçakociîi’da aldığı vo yaptırdığı ka- 
yrklnrından ötürü 1 200 liralık zararını ara
mak mecburiyetinde kaldığını vo elinde vesika
lar olduğunu bildirmekti vo başkaca goçineceği 
olmadığı ve nüfusu çok olduğu için kendisino 
1)U 2 000 liranın yerilmesini istemektedir.

K oyfiyot Maliyo Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan oovapta : Umumî harp ve Millî mücade
le yıllarında düşman tarafından batırılan ka
yıklarından ötürü tazminat talebinde bulunafi 
müstedinin işbu talebi 459 sayılı Mahsubu 
Umumî Kanunu ile 1513 sayılı kanuna taallûk 
i tmekte iso de İm kanunlarla tâyin edilen müd
detler içinde müra<*aatı vâki olmadığı gibi di
lekçesinde ilişik vesikaların da iddiasını tevsik 
eder mahiyette olmadığı ve bu husus hakkında 
mülga Tasfiyei Düv’un Komisyonuna intikal et
miş bir muamele kaydına da rastlanmadığı bildı- 

‘ rilmiştir.
İcabı görüşüldü : Müstedinin dileği üzerine 

Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 
ve kendisinin dilerse kaza merciine müracaatta 
muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1753 9.1 .1945



$0
m
-S Arzuhal verenle

rin adı, sanı ve 
o^rduklan y;er_

Arzuhal hulâsası! Encümcn kararı vc nc sebepten verildiği

5384 ! 8ırn Piizıırumlu.
5510 '̂avs^n tuzlası 

memunı.
Kıtıekli j’lizbaşı. 
(Jihanboyli.

Askorî Temyiz Mah- 
sataş kemosince roddeclilen 

<irıvftsına Meeliflceba- 
kılnınsı dileğine dair.

IMüstedi arzuhalinde : Teka,üt Kanununtızı D 
fıkrasına tevfikan tekaüde sevk ve bilâhare tek
rar lûznıete almarak seyyar hastane inzibat su
baylığına tâyin edilmişse de 1938 yılında meri- 

, yete giren 3360 sayılı kanım mucibince er mua- 
: melesine tâbi tutularak terhis olunduğundan ya

pılan muamelenin haksız olduğuna dair vâb 
I müracaatı üzerine Millî Müdafaa Vekâletin- 

dê ı verilen cevapta 1934 yılmda ihtiyatta is- 
i tihdam edilmek kaydiyle tekaüde sevkedihnişse 

de vaziyetinin, tekaütlüğünden dört sene sonra 
, meriyete giren 3360 ve iki sene sonraki 2986 sar 

yılr kanunlar mevaddına uygun görülmesine 
i mebni bu kanunlar şümulüne soktümak sure- 
, tiyle hakkında muamele yapıldığı bîldirildîğin- 
J den bu haksız muamelenin düzeltilmesi için As

kerî Temyiz Mahkemesine müracaat etmişse de 
dâvasrnm reddedildiğinden hakkının Bü^nık 

! Millet Meclisince gözetilmesini istemektedir.
! Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul- 
! muş ve alman cevapta : 63 ııcü alay esliha .sv.- 
j bayı iken ahlâki bazı kusurlarından 5türü Teka

üt Kanununun 3 ncü maddesinin D fıkrasına 
tevfikan 10 . II . 1934 tarihinde tekaüde sevke- 
dilen müstediniiı evvelce Zatişleri son tetkik 
mercii ile Büyük Millet Meclisine, vâki müra
caatları reddedildiği gibi hakkında haksız olfi- 
rak yapılan tekaütlük muamelesinin ortadan' 
kaldıniması yolunda A^erî Temyiz Mahkeme
sine açtığı dâvanın 21 . VI . 1939 tarihlî ve ken
dinin tekaütlüğünü mucip olan sebepler 2Ö36 
sayılı ki^nunun şümulü dâhilinde olmadığından 
haldiinda 1076 sayılı kanunun 23 ncü maddesi
nin tatbik edilmemesi ve yedeksubaylık hakkı
nın korunması yolunda tekrar mezkûr mahkeme
ye a<jtığı dâvanın da 15 . X  . 1941 tarihli karar
larla reddedildiği ve kendisinin tekaüde sevk 
kararnamesinde esasen yedekte istihdam kaydı 
olmadığı yalnız 1940 yılında yanlışIMa ihtiyat 
olarak hizmete almıp derhal terhis edildiği bil- 
dirümiştir.

îcabı görüşüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 neü maddesinin 2 nei frkrası hükmü kar
şısında Encümence yapılacak bîr muamele olmn- 
dîğma kamr verTldi.

Karar No. Karar tarihî

1764 9 . 1 . m 5
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otürJuklaıı yer

Şükrü Kanatlı. 
Cyüııeü Ordu ıııüfet- 
tiijjiği Kurmay Bîiş- 
kanı.
Tîtnıg'oıu.'nıl.

A rdflhaıı.

Arzulial hulâsası I Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

Nasıplannın düzel
tilmesi dilo^ine dair.

Hakkındaki 1430 sayılı Arzuhal Encûıneni 
kararnıın tavzihi ile 1928 nasıplı Y'arbay vf 
193:i nasıplı Albay v(î buıuı fföre Tuffgcuerallik 
ııusbıııın 193Î) ve Tünıgoııcrallik ıınsbınıi] da 
1941 olarak düzeltilmesini istemektedir.

Bu hususta Afillî !Müdafaa Vekâletinden alı
nan cevapta: Müstedinin ai’zııhalinde beyan kı
lındığı üzere nasıplarnun lıyneîi düzeltilmesi yo
lundaki -S . IV . 1938 tarihli ve 1430 sayılı Ar
zuhal Encüni(;ni karan üzerine Yüzbaŝ ı ve Bin
başı nasıplarının da emsalinin terfi tarihlerine 
{cöre 30 . M  . 1ÎI29 ve 30 . VI . 1934 tarihlerine 
götünildüğü ve l)iı suh*lh' eneürnen kararının 
mefhumuna uyulduğu ve (îenerallij>»‘ terfi key
fiyeti Ali Askerî Sûra kara ına v<‘ terfi kanu-. 
ninnin 9 nen ınad<iesi hükmünce ( lenelkunnay 
Başkanlığının muvafakatine bağlı olU)) iddia et
tiği ve<*hile (î(*nera11ik luısbın.ın ffûra. kararına 
ve Cîenolkui’may Başkanltğınnı muvafakatnıa ik
tiran etmediği bir tarihe f ö̂türülmesiru* imkân 
olmadığı ,ve esasen 1940 yılında 1332 nasıplı 
Albaylardan altı vc İ933 nasıplı Albaylardan 
dört ki î Generalliğe terfi rtmlıjı olup 1934 nii- 
sıpİT Albayların aiMjak 1941 yılında General ol
dukları ve bu sebeplerden najji Albaylık nasbı- 
nrn 1934 den evvel alrnma,sma imkân olmıyan 
müstedinin emsaliyle birlikte 1941 yılında. Tuğ
generalliğe terfi ettirildiği^ 193)2 nasıplı Albaylar 
da 1940 yılında Tuğfi;eneral olduklarından ken
disinin Tıjğfîenerallik nasbınm da bundan ev- 
vellii tarihe götürülmesi bahsi «eyeiı encümen 
karan nu'f hum una. aykırı olmakla emsalinden 
bir ve(;liile {̂ eri kalmıyan müstedi hakkında ve
kâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildiril-- 
miijtir.

İcabı fçörÜKÜldü: Müstedi hakkında Arzuhal 
Em'ümenince e\'velee Verilen 8 Nisan 1938 tarih 
ve 1430 sayılı karar, Meclisi Umumî Heyetince 
kabul edilip katiyet kesbettiğine göre Yarbay ve 
Albaylık nasıplarının karar dairesinde tashihi 
lâzımfîeldiğino ve ancak Encümen kamrıııda da
hil bulunmayan Tuğgenei’allik ve Tümgenerallik 
nasıplarının tashihi talebi 3410 sayılı kanunim 
hükümlerine tevfikan Askerî Temyiy. mahkeme
sinden sâdır olacak bir kararla mümkün olduğun
dan bu noktaya mâjtuf dileğin ademi kabulüne 
ve Varbaylık ve Albaylık nafiiplanaıın tashihin-
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™  İldi, sanı ve  ̂Arzuhal hulâsası' Encümen karan ve nc sobeptoıı v(;riicUğ’i 
•Ş y®^

î ! den soma i))üslwliniu Tuğ'jjeııerallik ııusıplarr
I i<'in sainiıiyctli olan kaza nıerciine Diüvaeaatta
; ' ,  i  nuılılaı-i.v('iine karar v(Tİl<li.

K a ra r  No. K a ra r ta rih i

4979 J^t'vki r ’ ı*al.
5071 ^’<‘7.at‘v indc.

K adastro  ıın*nmrla- 
n n d a n .
Ankara.

H ukuk
şik;'ı\(!İ.

lıAkinıitıdon

17ÖÖ 9 . 1 .  1945

Müstedi: 24 senelik memur olup karisiyle, ge- 
(jimsidiğinden mütevellit iğbirar neticesi olarak 
kayınbiraderinin tertip ve isnadiyle 25 lira ir
tikâp suçundiuı tevkif edildiğinden ve bundan 
fıraat bulan karicsiyle kayınbiraderinin evindeki 
eşyayı gasb ile anası evvelce ölen oğhiîiu sokağa 
attıklarından ve kayınbiraderi olan Ankara ikin
ci hukuk hâkimi Bay Nazil;’i-n fırsat düşkünü 
olup şimdiye kadar her nasılsa ArlUye Vekâleti
nin dikkatini çekmemiş olduğundan bahisle kay
nı hakkmda bir çok şikâyetleri olduğundan ce
zaevinde ifadesinin alınmasını istemektedir.

Keyfiyet Adliye Vekâletinden sorulmuş w  
i alman cevapta: Müstedinin hâkim Nazif hakkıu- 
, daki ihbarlannın Ankara Müddeiuuıunıiliğincc 

yapılan tahkiki neticesinde Ankara Kadostro 
Posta memuru Şevki Ural il<‘ suç ortakları hak
kmda yapılan duruşmada bunlarm kadustro tah
rir ve tesbit idlerini yaparken Dikmen’in Çal 
mevkiindeki gayrimenkul sahiplerinden hilafı ka
nun paı*sel parası diye para aldrkları sabit ol
duğundan Şevki Ural’m bir sene ve suç ortağı 
Asmı Seçkin’in de beş ay lıapse mıılıkûnı edil
dikleri bundan başka tahkikat sırasında bunlaı-ııı 
bir çok «ahte muamelelerine de ittilâ kesbtjdilt- 
rek 1609 sayılı kanunun şumulünden hariç ka
lan resmî evrakta sahtekârlık suçlarmdan dolayı 
da gereği yapılmak üzere evrak suretlerinin 
idare heyetine verildiği ve bu cihetin de mali\ e 
müfettişi tarafından tahkik edilmekte olduğu ve 
şu hale göre müştekinin,' suçun hâkim Nazif ta
rafından terti]) edildiği zannmı beslediği velhâ
sıl delilsiz ve mesnetsiz şikâyetleri yterinde ve ih- 
barlarmdau bazısı da mahiyetleri itibariyh' talı- 
kiki mucip görülmediğinden hâkim Nazif C'ebeci 
hakkmda tahkik izni verilmesine mahal ohııadığı 
beyaniyle keyfiyetin kendisine tebliğ edilmek 
üzere Ankara Cumhuriyet M üddeium um iliğine 
3’̂ azıldığı bildirümiştir.

İcabı görüşüldü: Mahkeme neticesinde s a b i t  

ulan suçundan ötürü mahkûm olduğu anlaşılan
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^  1 -i ̂ rin iidı, sanı ve * Arzuhal hulâsası) Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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müstedinİD ihban vekaletçe dikkate almarak ken- 
dişine cevap verilmiç olduğuna göre uğradığını 
iddia ettiği zarar ve ziyan hakkmda kaza merci
ine baçvurmas lâznngeldiğinden Encümence ya
pılacak muamele olmadığına karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

X756 9 . I  . 1945

4185*
(yevdet Sımalp. İ4jırar<laıı korunmaM-
Kûğıtı^alar çarşısında i nın temini dileğine 
No. I (iiiir.

. Kıriîîsiyoci. '
P*n ı*sa. I

Müstedi: arzuhalinde: Bursa Mura^ye ca- 
ıniinin dört helasının, yaptffmakta olduğu evi
nin bahçesine akmakta ve bu halin mahallî Ev
kaf ve belediye idarelerince malûm bulunmakta 
olduğundan bahsile imanna çalışılan umumî bir 
caddeye kadar açıkta kalan mecranm eski ha
lini lıâlâ muhafaza etmesi yüzünden umumi ha
yatı tehdit etmekte olduğundan şikâyet ve zarar
dan vikayesini istemektedir.

Keyfiyet Vakıflar Umum Müdürlüğünden 
sorulmuş ve alman cevapta:

Şikâyet edilen Bursa Muradiye camii hela
larının kaldırılarak bahsolunan mahzurun izale 
edildiği bildirilmiştir, 

tşin oluru düşünüldü:
Şikâyet edilen helalar kaldu’ilmak suretiyle 

zurar izale edilmiş ve müstedinin maksadı bu su
retle  yerine «getirilmiş olmakla Eneüınencc yapı- 
l<‘K*ak bir nıuanıele olnıadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1757 9.1.1945

HancL
4892 (A‘])lıan(' mahallesin- 

de. .
,K<«*a.

MîUûlj.vet nıat̂ ii bağ- 
IfiUDiası dileifine dair.

Müstedi araubalinde: j^eçen umumî harpte 
Kafkas cephesinde Ermenilerle vukubulan mu
harebeden yaralanarak sakat kaldığından dolayı 
mtılûliyet maaşı bağlanmasını isteniektedir.

Kejrfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alman cevapta:

Müstedinin' yaralandığı tarihte ilk tedavi 
edildiği Trabzon hastanesinden 1334 senesinden 
aldığı raporun kaydı bulunmuş ve tevsik mua
melesi yapılarak 6 ncı dereceden mâlûliyeti tas
dik ve kendisine 1929 yılı Kasımından itibaren 
ayda 650 kuruş nmaş tahsis olunduğu ve resmî 
senedinin Muntazam Borçlar Ümum Müdürlüğü
ne gönderildiği bildirilmîftir.



« Arzuhal vemılo- ,,f ; 
"I . riû adı, sam ve | Arzuhal hulâsası Ençüaıen kararı ve ne sebepten verildiği 
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' i ’ îcabı görüşüldü: Müstediuin dileği yerine gel-
I nıig olmakla Encümence yapılacak bir muamele 

olmadığına karar verildi.
K!arar No. Karar tarihi

53:îT
5449

5322
'5444

.Vur
Ismotpaşa ııuıhallesin- 
d(\
Dâva vekili.
M<*pîvbat.

J and arma komut a- 
ınndan şikâyet.

49o(/! Naciye Paksoy. Ĵc hit bü>ük babasm-
i tzzetpoi^a. sokak No: 2- claiı almakta olduğu 

. i Kabalaş - İstanbul. maaşın bir misli art-
tuüzaası dileğine da*
ır.

1758 9.1.1945

Müstedi arzuhalinde: Eceabat jandarma bö
lüğünden kendisini döven ve hürriyetini tahdit 
eden jandarmalar hakkında malallî jandarma 
komutanının bitarafane tahkikat’yapmıyarak va
zifesini suiistimal ettiğinden hukukunun muha
faza edilmesini istemektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden soralmuş ve 
alman cevapta: Mûstedi bu yoldaki dilekçenin 
bir örneğini mahallî Cumhuriyet müddeiumumi
liğine vermiş olduğundan mahallî sulh hâkim- 
liğince tahkikat yapılarak şikâyetin sıhhatli ve 
hakikate uygun bulunmadığma mütedair müta
lâasının Adliye Vekâletince tetkik edilerek tas
dik ye keyfiyetin müştekiye tebliğ edilmiş oldu
ğu bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü: Mahkemelere mütaallik me- 
selelere bakılamıyacağma mütedair 311 eayılr 
karar karşısında Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1759 9.1.1945

Müstedi arzuhalinde: Dömeke meydan muha
rebesinde şehit olan büjrük babası Abdülezel pa
şadan kaydı hayat şartiyle almakta olduğu ma
aşın son çıkan 4462 sayılı kanunun üçüncü mad
desi gereğince bir misli arttıniması yolunda vâ
ki müracaatın Muntazam Borçlar* Umum Mü
dürlüğünün %  25 xammm evvdce yapılmasiyle 
îşbn tahrasata başkaca bir ilâve yapılamıyacağı 
cevabı verildiğinden, halbuki emsali maaşlarına 
birer midi zam yapddığı halde kendisine yalnız 
% 25 bir zam yapıldığından şikâyet etmekte ve 
mezkûr kanımun üçüncü maddesi hükmünce hak
kının korunmasmı istemektedir.

Keyfiyet Maliye V^âletind^ sorulmuş ve 
alman cevapta: 4464 saydı kanunun üçüncü 
maddesinde (vataıü himet mukabili bağlanmış 
olan aylıklarm fevkalâde tahsisat ve 3835 sayıh 
kanunla yapılan %  25 zamla birlikte bugünkü
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‘ ' tutarına bir misli zam yapılmıştır. Aııcak bu
zamma rağmen aylık miktan 30 iimyı bulma- 
yanlarm iştikakları bu miktara yükseltilir) do- 

I uildiğine ve Naciye Paksoy.’a ise 841 sayılı ka
nunla 4 lira vatanî hizmet mukabili aylık bağ- 

I lanmış olup bunun fevkalâde tahsisat ve •% 25 
zammiyle birlikte tutan 7,5 lira iken bu miktara 
4464 sayılı kanunun 3 jıcii maddesi gereğince bir 
misli zam olarak 750 kuruş ve 80 liraya 
iblağ için de 15 lira ilâve edilerek aylık 
miktarmm bu suretle 30 liraya çıkanl- 
dığı ve fazlasının 4178 sayılı kânun mucibince 
verilen fevkalâde zammolduğu bu itibarla maaşı
na kanunen gereken zam yapılmış olduğundan 
aynca zam icrasma imkân olmadığı ve kendisine 
de bu yolda cevap verildiği bildirilmiştir.

îcabı düşünüldü: Müstedinin Maliye Vekâle- 
tinnin yerinde, görülen cevabma kam olmadığı 
takdirde kaza merciine müracaatta muhtar ol
duğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5ılf89 I Zahit Başaran.
5525 ! A.'ikerlik şubesi Baş- 

i kam.
! Piyadf' albayı.
, Îîftnit.

İyi. olarak aldığı Tuğ
baylık sicillerine göre 
generallik hakkının 
verilmediğine dair.

1760 9 . 1 .  1945

- Tasdikli suretleri arzuhalini ilişik Askerî 
Ternyiz Mahkemesi kararlarının tarihlerine gö
re hakkında muamele ifasmı Millî Müdafaa Ve
kâletinden istediği halde şimdiye kadar bir mu
amele yapılmadığından ve terfi edileceğine ka
ni iken hayal sukutuna uğradığından, halbuki 
bilfiil 37 sene İtizmeti olduğundan bahsile 1945 
yılında yaş haddine t^bi olduğu için 1943 yılı 
Ağustosunda âli tasdika iktiran eden tüğbaylik 
emnnin ordu müfetti.«jliğince saklanarak menfi 
sicil ile askerlik şubesine verilmesi ve mahkefne 
karannm v^âlet^  vaktinde tatbik edihneme- 
Rİ jüzünden general olamadığından şikâyet et
mekte ve 1940, 1942 yıllarında birinci ve ikinci 
ordulardan aldığı müsbet tuğbaylık sicillerine, 
göre generallik hakkının verilmesini istemek
tedir.

Ke>"fiyet Millî Müdafaa Vekâletinden soml- 
muş ve alınan cevapta : laanit Adcerlik Şubesi 
R̂ 'isi olan Piyade Albayı Zahit Başaran’ın 1943 
^dına ait son sicili menfi olduğundan tuğaya 
çıkanlması emri kedisine tebliğ edilmeden 
mevzuat hükümlerine uyularak derhal İzmit Ad-
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korlik Şubesi Reisliğine tâyin edildiği, terfi- 
i(>rdo son vsieil ve ehliyet muteber olmakla 3410 
s.'iyılı kanunun nmaddcI ikinci maddesi nuıoi- 
hinco .salâhiyeti! üstlerin sicillerde yazılı kana- 

.atleri ve yapılan tâyin ve nakil muameleleri 
İdarî dâva mevzun olmamîik lâzımgelirkon müs- 
tedinin bu hususta Askerî Temyiz Mahkemesine 
aıjtığı dâva sonunda her nasılsa (dâvaeınm tuğ
baylığa tâyini *VfvpıWrktan sonra tâyin emri 
tebliğ edilmeden İzmit’ Askerlik Şubesine tâyi- 
jıi hakkında yapılan muamelenin iptalinej
8 . IV . 1044 tarih ve 2188 sayı ile karar ve
rilmiş vo Vekâletin tashihi karar dileği de 
13 . V . 1944 tarihli kararla reddolunmuij ivSe de 

. terfi'lo salâhiyetli üstlerin verdikleri son sicil 
I katî muameleye esas olduğundan ve müstedi 

Zahit Başaran hakkında verilen 1943 sicili ise 
îüğaya çıkarılmasına, müsait bulunmadığı gibi 
( şasen tuğaya («ıkanlsa da oradan alması lâzım- 
«elen sicile jröre Terfi Kanununun 9 ncu mad
desi hükmünce Oenel Kurmaj’̂ Başkanının mu
vafakati inzimam ettiği takdirde generalliğe 
lei fii mümkün olduğu cihetle tuğaya çıkanima- 
sına imkân olmıyan müstedinin iddia ettiği şe
kilde •generalliğe terfi ettirilemiyeceği ve esasen 
müstedinin îzınit Adccrlik Şubesi Reisliğinden 
kadrosu itibariyle tuğbay yeri olan Sivas Ay
niyat teftiş heyeti reisliğine tâyin edilmek su- 
j etiyle mahkeme hükmünün tamamen yerine 

: tretirildiği vo malıkeme kararmm tatbik edilrae- 
! diği iddiasının mevzuubahis olamıyacağı bildi

rilmiştir.

İcabı görüşüldü : Müstedinin tuğbay yerine 
tâyin edilmek .suretiyle malıkeme hükmü yerine 
getirildiğine ve 963 sa>alı Terfi Kammuntın 9 
ncu maddesi hükmünce livalığa ve daJıa ma
fevk rütbeye tâyin edilecek zâbitanın mafevk 
rütbeye terfi liyakatlerinin sicil ile tasdik ve 
F/rkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin muvafa
katiyle Millî Müdafaa Vekâletince, teklif edil
mesi lâzımgeldiğine göre Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına ve bu hususta dilerse 
ayrıca idarî dâva açmakta muhtar btılnnduğ'u- 
na karar verilmiştir. ‘ •

Karar No. Karar tarihi

1761 9,1 .1945
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Kâzım Yazgan.
Halk oczanpsi sahibi. 
Hursa.

Arzuhal hulâsası ‘ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

liüri.Tetiuiıı tahdit 
('(liloK'k oczanosinin 
kapatıldr^ından fli- 
kâvot.

I ..

■ L.. :İ.

Müstedi arzuhalinde:
Haksız yere timarhaneye gönderilerek hürri

yetinin tahdit edildiğinden ve eczanesinin kapa- 
tıldığmdan, halbuki mahkemece hakkmm teslim 
edildiğinden bahsile Şıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilinden şikâyet etmektedir.

Keyfiyet Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
letinden sorulmuş ve alman cevapta: Müstedi- 
nin alkole karşı son derece iptilâsı neticesinde 
bozulan aklî muvazenelinden ötûrû vilâyet me
murları aleyhinde yüksek makamata sebepsiz 
şikâyette bulunduğu ve vilâyet merkezinde fev
kalâde bir vaziyet vamîış gibi vilâyet ve em
niyet müdürlüğüne yıldınm telgraflar çekmek ve 
gecc yansı telefona çağırmak gibi gayritabiî 
haller gösterdiği ve geçirmekte olduğu ruhî ve 
asabi buhran dolayısiyle yüksek makûnlan böy- 
lece izaçta devam ettiği evvelce encümene bildi
rildiği gibi adı geçenin devam eden sıhhi ve ruhî 
durumu sıhhati âmme müessesesi olan eczanede 
müstakil bulunması mahzurlu olduğundan vekâ
lete çektiği 30 . V . 1943 tarihli tel^afla sıhhi 
heyette muayenesinin icrasını istediği ve bunun 
üzerine Bursa memleket, hastanesi sıhhi heye
tinin gösterdiği lüzum üzerine İstanbul Akliye 
ve Asabiye Hastanesinde kendisini tedavi ettir
mesinin, aksi takdirde hakkmda gereken kanuni 
muameleye tevessül oluıiacağmın Bursa vilâyeti 
vasıtasiyle kendisine tebliğ edildi^ ve 964 sa
yılı feczâcılar ve eczaneler hakkmdaki kanı^nun 
fi noı maddesine göre hareketten başka bir fjey 
yapılmadığı ve Kâzıîn Yazgan’m eczanesinden 
hariç yerlerde ilâç sattığı anlaşıldı^ndan 964 
sayılı mezkûr kanunun 43 ncü maddesine göre 
vekâletçe kapatılan eczanesinin aynı zamanda 
suç mevzuuna girmesi sebebiyle bu bapta Ad- 
liyece hakkmda yapılan takibat neticesine inti- 
zaren vekâletçe tekrar açtırıldığı ve kendisinin 
bu .noktadan vekâlet aleyhine Devlet Şûrasına 
açtığı idari dâva sonunda bu bapta, başkaca ka
rar ittihazma mahal olmadığı karan verildiği 
ve telgrafmdâ bahsettiği hâdiseler Devleft Şû- 
rasma da intikal etmiş olduğu için bu bapta ya- / 
pılacak bir muamele kalmadığı bildirilmiştir.

îcabı' görüşüldü: Mahkepıelere mfitaallik ve 
mahkemelerden sâdır olacak kararlara müteferri 
mesaile bakılamıyaca^na mütedair Meclis tımu- 
jnî heyetinin 311 sayılı hükmfi karşısında üncü*
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• * ' ' 1 mence yapılacak bir muamele olmadığına karar
' I verildi.

■ ! Karar No. Karar tarihi

1762 9.1 .1945

501Î Ibrnhim Düzen ve ar. ' Köyleri hududu ioin- | Müstodi arzuhalinde: Köyleri hududu içindeki 
nilT  ITn so Mongenlor kö- deki Hazine arazisini j Hazine arazisini tesbite gelen komisyonun tali- 

vü halkındajı. ti'̂ sbit odon komisyon*' matname hükümlerine aykın hareket ederek
lîıiisa. dnıı şiknyol. j mağduriyetlerine sebep olduğundan haklarının

I korunmasını istemektedir.
Keyfiyet Maliye Vekâletinden sorulmuş ve 

' alınan cevapta: Müstedilerin dilekleri önce Baf- 
I ra Kaymakamalığmca tetkik edilerek komisyon 

‘ ! muamelâtmda tevzi talimatnamesi hükümlerine
I aykırı bir cihet junirüljuediğinden keyfiyetin bu 
[ yolda kendilerine tebliğ edildiği ve komisyon 
! tam teşekküllü olarak vazife gördüğü cihetle 
j Hâzineye ait arazinin aynı zamanda fen memur- 
j Inğu vazifesini gören birinci âza ve vukuf ehli 
‘ tarafından mesahu ve te.s])it sırasınHa mahiilli 

teamüle göre nevi ve kıymetlerinin takdii* edil
diği ve bu hususta komisyonun mahallî Ziraat 
Bankasiyle temaü etmek mecburiyetinde olmadı*

, ğı ve müştekilerden Talip Demircan’m yüzlerce 
dekar arazi ihtiva eden bir çitfIik sahibi olduğu 
halde Hazine ile şûyulu ve Hazine hissesi 31 de
kar olan araziden dolayı borşlandınlması ve 
talimatname hükmünce fe<j»'ndiftiTiiTi muhtacin def- 

. ! terinden silinmesi ve şüyhun izalesine razı olma- 
' ması üzerine Hazine hissesinin satıhnaamm mal 
, müdürlüğüne tevdi edildiği ve tevzi muameLesi- 

nin talimatname hükümleri dairesinde cereyan 
ettiği alâkadarların tevzi defterlerini bizzat ixu>

I zalamak suretiyle verilen araziyi ve borçlanmayı 
itirazsız kabul etmeleri ve ihtiyar heyetinin tas
dikiyle sabit olııp iddialarının komisyonca na- 
xan itibara alınmadığı hakkmdaki beyanlarmın 
hilâfı hakikat olduğu ve bu iddianm sıhhati ka
bul edilse de müştekilerin kamınî müddet içbi' 
de idari kaza merciine müracaatları lâzımgcl* 
diği ve bu köyde dağıtılan topraklara ait def
terlerin merkezce yapılan tetkiki neticesinde dc 

' tevzi muamelesinin talimatname hükümlerine uy* 
gun olarak cereyan ettiğinin anlaşıldığı bildiril' 

] mdştir.
I İcabı görügüldü:
i Müıtedilerîn bu cevaba kani ohnadıklan tak-



^ ^ ^ A ^ u h a l  v e i r ^ u î ^ ^  ' •
I  ^  i'in adı, ^̂ a-iıı ve A rzuhal hujfâfiMi | E ueünıeu k a ra ii ve ue sebepten  v ^ â ld iğ i
^ oturduk ları vqv , :

’ dirde kaza merciine müracaatta muhtar oldıık-
larnıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi’

üOG.j A. llnycİHf 
5162 ‘̂an.

.Mutlu-

l>abıU-ı-sus maluıllesi 
,'«)]cak (j No. 81 
Adana.

5024
5118

lİLirlıaıı Sarıboyacı. 
JCnbbcli mahallesin-
'de.'-- ■ .......
HsTUtir.

Ivatik'şojı ilâm hük
münün infaz (îttiril- 
i!M‘>̂i hakknıda.

1763 9.1.1945

M e m u ri ye t ten i.h raç 
kai'arınnı kaldırılma
sı lıakkında.

-Mü.stedi arzuiıaliude: Makbuz üz«‘iiude tahri
fat ya))muk sut^undiin dolayı tahkikat yapılma
dan ve mahkemece de bu cihet ^özetihneden 
dört ay Jiapsine ve bir sene müddetle n\̂ muri-. 
ye^teıı maiırumiyctiııe tvanır verihuesi üzerine 
P. T. T r. Müdürlüğünce 788 .sayılı Memurin Ka
nununa, (.layıınılarak memuriyetten (*ıkarrldığın- 
dan bahsile memuriyetten ilıraç karannın kaldı
rılmasını istemektt'flir.

Keyfiyet .Münakalât. \’rkûletinden sorulmuş 
ve abjıaıı cevapta; Müstt'dinin Adana’da telgraf 
memuru bulunduğu sırada telgraf makbuz ko<,*a- 
nını tahrif suretiyle zimmetine 102 kuru  ̂ geçir
diğinden dolayı 7 . T . 1940 tarihinde tevjdf edi
lerek bilâhara ünvıım müdürlük emrine almdığı 
ve Seyhan Ağır Ceza İMahkemesindc yapılan 
duruşması sonunda sınjta muhaffef sebeb görüle
rek dört ay müddetle hapi.s ve bir sene müddetle 
memuriyetten mahrumiyet cezaanıa mahkûm edil
diği ve mahkûmiyetin katileştiği ve l>u malık û- 
mi.yet muhilli haysiyet görülmekle k»>ndisinin 
27 . V . 1940 tariliindc memuriyetten çıkarıl
dığı ve yapılan muamelenin 2071 sfiyılı kanımla 
991-«iyılı Büyük Millet Meclisi kararma uygun 
olduğu bildirilmiştir.

Jcabı »röraşüldü: Malıkemelere mütaallik ve 
mahkemeUirden sâ<lır olacak kararlara müteferri 
mesaile bakılamıyacağına mütedair Meclis Umu- 
nıî Heyetinin îill sayılı hükmü karşısında encü- 
nıence yapılacak bir muamele olmadığınla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1764 i) . T . 1945

Müstedi: Aldığı ilâm hükmünün Onnan ida- 
reijuıce yerini' y:etirilmcdiğijıden ve bir taraftan 
da Koruma teıjkilâtı tarafından işine fiilen mü
dahale edildiği gibi icra dairesinin de işini görme
sine imkân veı-ilmediğinden bahsile katiyet kes- 
lieden ilâm hükmünün infaz ettirilmesini iste
mektedir.
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Arzuhal hulâsan' Encümen karan ve nc sebepten verildiği

K eyfiye t Z irju ıt V (‘kâlotincloıı sonılnıuf;! ve 
a lın an cevapta: M iisti'd iııin  izinsiz vc danıgasf?; 
olarak k (« t ip  aj:!,ii<;la, ı b ir  lak ın ı kanuni yollara 
başvu rarak oldo otmef^c eahstı^ı ve mahkemeden 
a ld rg r ilâm a karşr tashihi k a ra r ve iade! ınuha- 

I keme yoluna jîidileeefji ve eğer tıüküın kesbi ka- 
tiyut edertse derhal infaz olunacağı v(* icraya 
karşr mümanaat vukuuna raslanmadığı gibi 

' m ah allind en  ^ılınan m ütem m im  m alûm ata j?ö- 
re m ürncîiat mevzuu olan a^aç;lavın iera nn,'- 
m u rln ğ u  tarafın dan  k e stirilip  n a k le llir ild iğ i an- 
la-şTİdığından O rııuın  le şk ilâ tın n ı bu işde m üda
halesi olm adığı v»- dilekeı* sahib inin  de şikâyeti- 

I ne b ir  nu-vzu kalm adığı b ild irilm iş tir.
icabı prörüşüldü; '.Alahkenıelei'c m üteallik vt- 

)iıahkemelerden sâ d ır olacak k a ra rla ra  m ütci'orri 
mt'.selelere bakdanuyaeağına m ütedair M e c lis  

' rr iıu m î H eyetin in  ÎU I sayd ı hükm ü karşısnıda 
encümence b ir  muamele yapılam ıyacağıım  ka- 

' ı-ar ve rild i. Karaı- No. K a n ır  ta rih i

17t>r> î) I . iî>4r)

T)906 I Mustafa DLjiçi. j 
Tivatro caddesi No. 
24 '
(iodikpa^a - İstanbul.

(5042
lJiş(^*ilik im tih a n ın a  

g i r t 'b i lm e s in in  t<*mini 
h a k k u ıd a .

Müstedi : Dişçilik rıılısalnamesi verilmok 
üzere imtihana şevkini iste'nu k̂tedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet ' V<‘kâletinin ce
vabında : 1219 sayılı kainimin ıııhsatnanieli 
dişçiler hakkındaki ^2 nci maddesi mezkûr ka
nunun neşri tarihinden itibaren üc a,v zarfında 
müracaat edilmesini âmir ])ulunduğundan ve 
müstedi vaktinde müracaat eylemediğinden di
leğinin is’afının mümkün olmadığı bildirilmek
tedir.

tş düşünüldü : Müstedi kanunun tâyin etti
ği müddet içinde müracaat eylediğini bir dâva 
zımnında kaza merciinde ispat etmesi icabedece- 
ğine göre hâdise lıaklunda Encümence bir mua
mele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

K a r a r  N o .  K a r a r  ta r ih i

1766 î). T . 1045

573 Hüse\ in Turgut. Memuriyete alınması
32(>3 Beledi ye.encümen kâ- ,v(‘ tekaiit hakkuıdan

tibi Fuat eliyle. ' istifade (‘ttirilmesi h.
-  - Zilan eski nahiye ınü-

3250 I dürü.
Ankara.

Müstedi : Şark tstiklâİ l Îahkenuısince biı* 
sene hapsine ve meslekten çıkarılmasına karar 
verilmiş ise de liapis eczasını ikmalden sonra 
vâki müracaatı üzı*rine Meclisin 268 sayılı kara
rma uyarak Zonguldak mahkemesine müracaat 
(.ttiğini ve buradan memnu haklarının iadesine
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Arzuhal verenle-. 
rin adı, sam ve | Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ııe sebepten verildiği 
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dair lıüküıu alclrğıııdaıı meıımriyete ulıumasmr 
ve tekaüt lıakknıdan istifade ettinimesini iste
mektedir.

Keyfiyet Dalıiliye \'ekâletiııdeıı sorulnmiii ve 
alınan cevapta Midyat jandarma subayı iken 
J;?ark İstiklâl AlahkenU '̂ inee bir seue hapisle l>o- 
raber meslekten çıkanlıuusma vc müobbedcn ıııe- 
nıuriyettcn nıahrumiyotine karar verilen xv 
Memurin Ka)nınunun 49> ncu maddesi hükmün- 
ee Vekâletçe kendisine memuriyet verilmiyı-n 

! ınü.stedi es'ki jandaiıma üubayı Hüseyin Tur-
I ' jiul’un Jandarma ile alâlcâ snıın kesildiği ve bu

günkü adresi malûm olmadıkından hakkındaki 
talikikatTiı derinlei^tirilemedi^i bildirilmiştir.

I.şi dü!;iünüidü : Müstedinin Zonguldak malı- 
k(‘inesinden aldığı kabili temyiz ilâ-mla Dahili
ye V("kâletine müracaat etmesi lâzımseldiğine 
karar verildi.

Karar No. Karâr tarihi

1767 9.1.1945

5389 İsmail Sayan.
5515 T" Müvezzileri

namına.
•\ tıkara.

Doğum, ölüm ve <jo- 
cuk zammı lıaklai’in- 
dan istifa<le ettiril
mesi.

Dilekçede: Memur ve müstahdemler arasında 
teadül temini maksadiyle ahiren Barem kanu
nunda değişiklik -yapıldığından ve bu kanun hü
kümlerine göre bilumum ücretliler maa!;ia tahvil 
edilmiş bu meyanda doğum ölüm hadi.selerinde 
memurine birer maa.ş yardım esasr kal)ul edil
miş iken arkadaşlarından bir kaçında vuku bu
lan doğum sebebiyle resmen istenilen yardmıın 
P. T. T, idaresince gözetilmiyerek doğum, ölüm 
ve çocuk zammı haklarının verilmediğinden bah- 
sile bu lûtuft^n kendilerinin mahrum bırakıl
masından şikâyet edilmekte ve umumî muvate- 
neden maaş alan müvezzilerin de bu haktan isti
fade ettirilmesini dilemektedir.

Keyfiyet Münakalât Vekâletinden sorulmuş 
vü alınan cevapta: Müstedinin dilekçesinde bah
settiği Barem kanunu tadilâtiyle ihdas olunan 
yardımlardan P. T. T. idaresi baçbakıcı, başmü- 
vezzi, bakıcı ve müvezzilerinin de 4671 saj^h ka
nunla istifadelerinin temin edildiği bildirilmiş
tir.

İcabı görüşüldü; 467J sayılı kanunun birin
ci maddesiyle işbu dilek yerine getirilmiş olmak-
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i la Encümence tâyini muameleye mahal olmadr^- 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1768 9 . T. 1945

1912 ZivîKİı* T cInJİÜu ve ar. 
1932 K öpU ııan  köylü  Ş e v 

ki kjıiMsr.
ACn-ı.

Dcjii n ııciıU -i'iııiıı is- 
liınİMk (MÜldifriıulciı 
s i k â v c l .

5;J88
5400'

D ni'm uş Yıldım. 
Kalo köyÜTi'lc. 
Kclcşojilu. 
I'nvc.

’ra i'ia s ıııııı cliiKİen 
îilıııdı^îi lıakknıda.

Müstedi arzuhalinde: Ağrı vilâyeti merke
zinde beş kilometre mesafedeki bir tarlada civar 
köylülerin yardmıiyle ve resmî izinle köylünün 
ihtiyacını karşılayan bir değirmen yaptıkların
dan ve bu kere Ağn Belediyesinin eleklrilt ihti
yacını önlemek bahanesiyle değirmeni istimlâke 
kalktığmdan halbuki bahsi geçen değirmen sene
nin altı ayında döndüğü ve şehre uzak bulundu
ğu için tutulan işin doğm olmadığından bahsi* 
le elektrik ihtiyacını temin için başka'(:are var
ken değinnenlerinin istimlâke kalkışılmastndan 
şüiâyet etmektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuş 
alınan cevapta: Elektrik tm ini için kumlacak 
santral binasının daha ileriye alınması icap et
mekle istimlâkine tevesfifûl edilen Köpkıran değir 
menine ihtiyaç kalmadığından bundan sarfına- 
zar edildiği bildirilmiştir.

tcabı göriişüldü: Bahsi geçen değirmenin 
Ağrı Belediyesince istimlâkinden  ̂az ,u:c<; i İdili
ne göre müstedinin maksadı hasıl olmakla Encü
mence yapılacak bir muamele ohıuklığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1769 9 . î . 1945

Müstedi: 35 sene önce Kayadibi denmekle 
mâıııJ' bir kıta tarla satın almış iken satanlarla 
murisleri namına tapuda kayıt olmadığından ve 
ilıya haklarını sattıkları ileri sürülerek satıcı
lardan birinin Ünye Hukuk Mahkemesine müra* 
caatla açtığı meni müdahale dâvasını kaybetti
ğinden ve tarlanın elinden alındığından bahsile 
hakkının korunmasını dilemektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuş ve 
alman cevapta: Müstedi kaza asliye hukuk mahke
mesinden bu huyus aleyhinde verilen hükmün ia- 
dei muhakeme yoluyla ortadan kaldırılmasını ta
lep ettiğinden yapılacak idari bir muamele olma
dığı bildirilmiştir.
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! leabı görüşüldü : Malıkeınelere nıutaâllik ve 
mahlcenı elerden sâdır olacak karftii'lftra mÛt€£em 

’ mesel el er o bakılamıya çağma liıûttsdâir Meclfe 
Uınıuuî Heyetinin 311 sayılı hîlkmû kftrçismda 
Kncümence yapılacak bir muamele olmadiğma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i*- •

5418
5544

3f)28

Ayşic Yılmaz. 
J)üzciğH(j köyünden. 
Sö»;üt, Kozan, Malat
ya. Maııav;j;5i1. (Joıvde, 
AfvıMl.

4027

5S00
b m

Jiomzi r>z<h‘yon. 
Maliye Tahsilat Mü
dürlü üü.
.M. Kski birinci mü- 
jiK'yyizi.
r)(*yo«rln - İstanbul. •

Hakkının kormınıaJii 
«İllerine <lair.

l)cro<M' zammı İnaa.şı- 
nnı vcı-ilnu'si diU-f, 

.hakkında.

1770 9 .I .İ9 4 5

Mü,stedi; evine iki defa hjrsu! girerek birçok 
(‘ihyasının <;alındığmdan ve bu hususta en yakın 
jandarma karakoluna malftmat vermişse de bir 
semcr̂  ̂ hâsıl olmadığından hırsızın meydana çı- 
kanlarâk hakkının korunmasını istemektedir.

Keyfiyet. Dahiliye Vekâletinden sorulmuç ve 
alınan cevapta: Düzağaç adında dört vilâyette 
köy bulunduğundan müstedinin hangi kazaya 
bağlı Düzağaçlı olduğunun anlaşılamadığı ve bu 
sebeple şikâyetinin tahkikine imkân görüleme
diği bildirilmiştir. .

tcabı görüşüldü: Müstedinin köyünün ba^lı 
olduğu kaza kaymakamlığına müfacaatla şikâ
yette bulunması lâzımgeldiğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1771 9 . T.1945

Müstedi : Derece zanınu maaîjinın verilmesi 
hakkmda müracaatla bulunmakta ise de;^aı>llan 
tetkikatta dileği ev\-elce tetkik edilip karara 
bağlanmış; olduğu anlaşıldığından 3 ncü defa vâ
ki olan bu müracaat üzerine bir muamele yapıla- 
mıyacağnulan evı-akının hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1772

5715 Fikii Ataya ta. 
5846 (̂),ûüt kaynıakanıı.

İstiklâl m üeadelesin- 
d('ki hizıuctinin sici
line iiO.(}inlnıesi h.

Müstedi : İstiklâl mücadelesi sııusmda geç
miş hizmetlerinin her türlü hukuka şâmil olmak 
üzere siciline geçirilmesini talep etmektedir.

Dahiliye Vekâletinden alman cevapta : Müs
tedinin İstiklâl harbi esmasında geçen hizmet
lerinin siciline geçirilmiş olduğu encümence te
kaütlüğünde tanzim edilecek hiionet müddeti 
cetvellerinde aynen dercedilecek olan bu.hizme
tin Divanı IMulıasebatça tekaütlüğüne müessir 
olup olmıyacağmın kabul veya ademi kabulüne
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I bildirilmektedir.
İŞİ düişüuüldü ; ilüstediuin ari:uî>u \x\rhiie Is- 

tiklAl ınüeadelesi esnasındaki hizmetlerinin sici
line kaydedilmişi olmasına {?öre Encümenimizce 
lıaşkîU‘jv nMiameleyc mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar N'o. Karar tarihi

177a O .T .  194r>

-

Balıkesir 
Jf. :Karan

M. M. 
Oi’du

. H. !^arkm

Kâtip 
Tokad 

M. Ih veli
A nkara B alıkesir B a lıkesir

fi!. N. Amitntş /'. Efriof/lu If. Oıuıt

î̂orımı
Kfty(f(dp

Denizli 
F. Asal

İzmir 
T>r. H . H . Cnro

Kars 
/ .  Orhon

K ayseri 
}f. I\, Satır

KiK'aeli 
/. Tolon

•Samsun 
t. Ezgü

Van 
N. Brtk(T

Vozı^ad 
/>. KarshoÇflv

( liresıuı 

/. (ii'n'uh

T. /> V. .V. Mulhnast
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Şark ıııü lteeilerindeıı. 
Ktinıesi^nt.
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

T op rak  veıilin esi d i- 
k 'jr i  İ l .

^303 ! Ahmet Yavuz,
5420 ! Sıtma mücadelesi sıh- 

, İmt memuru.
Seyhan - Tarsus.

Terfihi dileğine dair.

Müstedi : Toprak verilmesini istemektedir.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ceva

bında : 2510 sayılı kanun müstedi gibi kimsele
ri mülteciler meyanmda saymamakta olduğun
dan bu sıfatla toprak verilmesine imkân olma
dığı ve mamafih bu gibilere 14177 sayılı tali
matname mucibince Maliye Vekâletince topraik 
tevzi edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Havale edilen Maliye Vekâletinin cevabında:
17 . VIII . 1940 tarih ve 2/14177 sayılı ka

rarnameye bağlı toprak tevzii talimatnamesi ge
reğince kendiline toprak verilmesi mümkün ol
duğu fakat ancak bu nahiyeye meı4î:ezinden tev
zi komisyon!an gönderilmemiş olduğundan mu
vakkat yedinci maddeye tevfikan şimdilik muh
taç olduğu toprağın 2490 sayılı kanunun 46 net 
maddesi mucibince kira ile verilebileceği ve bu
nun için mahallin en büyük mülkiye âmirine 
bir dilekçe ile müracaat etmesi hususu bildiril
mektedir.

îşin gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin 
cevabı dairesinde müracaatta bulunmak lüzumu
nun müstediye tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1774 10 . 1 .1945

Müstedi : Terfihini istemektedir.
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin ceva

bında : Sıtma mücadelesi sıhhat memurlannm 
hususi vaziyetlerine göre en uygun şeklin 4644 
numaralı kanunla kabul buyurulan şekil oldu
ğunu ve sıtma .mücadelesi sıhhat memurlarının 
evvelce müktesep oldukları haklar iptal edilmiş 
olmayıp belki bu haklara ilâveler yapılmış bu
lunduğundan bu memurların şahsen mağduriyet
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5227 i 
"5337 ■

4090 ' ALİ Ada ve ar. 
r)082 ' Ceyhan.

4409
44̂ 67

A li ö zd a ş .
K ü ta h y a ’n ın  Ok('iı
k öyü n den .
ö lü  A h n jcd in  o^lu.
S a fa  oteli k ıralıatha-
nesi k iracısı Jvif<ı1
Özkan vasıtasiyle.
Ankara.

Ilalit Saka.'
Hacı Dursun mahal
lesi Samancı .sokak 
No. 5
Kastamonu.

^Lcınurivete tâyini.

iddialarına mahal bulunmadığı bildirilmektedir.
îş düşünüldü ; Müstedi ve emsalinin terfihi 

4G44 sayılı kanunla tâyin ve tesbit edilmiş ol
duğu anlaşılmakla Encümence yapılacak muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1775 10 . 1 .1945

ıC un ılm riyct M erkez 
i Bankasındaki a liın - 
I la fin in  a^eri verilm e- 
1 si d ilcîîi h.

]\tüstedi : îrs sebebiyle Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki altınların geri verilmesi talebinde 
bulunmaktadır.

Maliye Vekâletinin 29 . VI . 1944 tarih ve 
56402/12019 sayılı cevabında : Veraset ilâmla 
müsbet bulunduğundan mevduatın verilmesi hu
susu ve buna ait evrak 9 . VTII . 1944 tarih ve 
10933 sayılı yazı ile Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yazıldığı bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Müstedinin talebinin terviç 
cdilccoği bildirilmesine göre yapılacak başka bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1776 10 . 1 .1945

1 Iııb ııba lh ırın ın  o fis 
çe satın  alınm ası d i- 
leui Iı.

IMüstedi ; Hububatlannm Ofisçe mubayaası
na karar verilmesini istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabında : Mubayaaya 
devamları Ofis Umum Müdürlüğünce 26.V.1944 
tarihinde Ceyhan ambar şefliğine talimat veril
diği bildirilmektedir.

tşin gereği düşünüldü Müracaat terviç edil
miş olmakla yapılacak muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1777 10 . 1 .1945

Müstedi : Lise mezunu olduğundan Halk 
Ba;nkasr ajanlığında münhal bulunan memuri
yete tâyini için nazan dikkate alınacağını iste
mektedir.

Ticaret Vekâletinin 3 Haziran 1944 tarih ve 
3001 sayılı cevabmda : Müstedinin müracaatın
dan ervel mezkûr vazifeye diğer birinin tâyin 
edilmiş olduğu ve başkaca münhal olursa mü
racaatının nazan dikkate alınacağı ve keyfiye
tin kendisine tefhim olduğu bildirilmektedir, 

tşin gereği düşünüldü ; Müstedinin müraca-
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atından evvel talip olduğu vazifeye diğer biri- 
ı;in tâyin edilmiş bulunmasına göre Encümence 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve- 

I rildi.
Karar No. Karar tarihi

4706
4942

Yusuf Ziya Yosma- 
oğlu.
Kapıkahvode.
f.îiresun.

1778 10 . 1 .1945

4992
5084

Cehil Altmkaya.
Aksu un fabrikası sa
hibi.
Kütahya.

îlâma bağlı alacağı- Müstedi, ilâma müstenit alacağının verilmesi* 
nın verilmesi dileği ııi istemektedir:
hakkında. Maliye Vekâletinin cevabında: Müstedinin

alacağı olan 1 105 lira 15 kuruşun tediye edildi
ği bildirilmektedir.

îşin oluru düşünüldü: Müstedinin alacağı te
diye edilmiş olmakla yapılacak muamele olmadı- 

' ğma karar verildi.
i Karar No. Karar tarihi

Yanlışlıkla tahakkuk 
ettirilen verginin kal
dırılması.

1779 10.1.1945

1730
1746

Talât Evin.
Ziraat Mücadele Mü
dürü.
Ankara.'

Müstedi: Kazaen tahakkuk eden muamele 
vergisinin idareten kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında: Müstedinin 
müracaatı, kaza salâhiyetini haiz komisyonca ve 
Devlet Şûrasınca tetkik ile karara ikitiran ede
rek katileşmiş olduğundan düzeltilmesine imkân 
kalmamış olduğu bildirilmektedir.

îşin gereği düşünüldü: Hâdise salâhiyetli* 
mercilerin tetkik ve tasvibinden geçmiş ve kati
leşmiş olduğundain Encümenimizce yapılacak 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1780 10 . 1 .1945

Ücretle geçen hizmet 
müddetinin tekaütlü
ğüne sayılması dile
ği h.

Müstedi: Ücretle geçmiş hizmet müddetinin 
tamamen tekaütlüğüne sayılmasını istemekte
dir.

Maliye Vekâleitnin cevabında: Bu bapta tan
zim edilen kanunun Meclise sevkedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

işin oluru düşünüldü: Müstedinin dileği ahi
ren 4644 sayı altında neşrolunan kanun hüküm
lerine göre halledilmiş olmasına göre başkaca 
bir muamele ifasına mahal olmadığma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

1781 10. J . 1945
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Halil Başkent. 
Hademei hayrat na
mına Vani Ef. mü
ezzini.
Erzurum.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Giyim e!̂ ya*sı ve fü
mesi dileği h.

Ali Agâlı Demirtaş. 
Şuhut nahiyesinin 
Pazar malıallesinden. 
Afyon. •

Camilerinin istimlâk 
edilerek yıktırıldığın- 
dan şikâyet.

Cemal Kurşun. 
Mustafa kahvehane
sinde.
Of kazasının Adahor 
köyünden.
Atpazan - Ankarn.

Memleketine gönde- 
' rilmesi.

Müstediler: Parasız verilecek eşycisının
halen verilmediğine dair.

V'akıflar L’mum Müdürlüğünün cevabında; 
Müstedilerin de elbiselik kuma.şlarının taıııanuıı 
verildiği Erzuram Vakıflar Müdürlüğünün iş;ı- 
rından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Mütalâa: Müstedilerin dilekgelerinin yerine 
getirildiği anlaşılmakla başkaca yapılacak mua
mele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1782 10 . I . ]94f)

Müstedi: Camilerinin istiuılâk edilerek yıktı- 
rıldığından şikâyet etmektedir.

Vakıflar Umum Müdürlüğünün cevabında: 
Tarihi bir değeri olmıyan, Kültür ve Nafıa da
ireleri rapoHyle çamur, kerpiç ve çürük tahta
dan yapılmış olan bu binanın Hükümet konağı, 
mektep, meydan ve park arasında bulunması 
muvafık görülmediğinden kaldırıldığı bildiril
mektedir.

İşin gereği düşünüldü: İnhidam tehlikesine 
ve kanuni sebebe mebni yıkıldığı bildirildiğin
den encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1783 10 . 1 . 1945

Dilekçi dilekçesinde : Askerliğini yapmakta 
İken elinden sakatlandığını, Ankara’ya fabrika
larda bir iş bulup çalışmak için gelmişse de eli- 

,nin sakatlığı yüzünden hiç bir işe alınmadığını, 
perişan bir halde bulunduğu için memleketine 
gönderilmesini istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Memleketine gönde
rilmek için yardım isteyen dilekçinin dilekçesi 
hakkında Encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1784 10 . 1 .1944
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Cevat Sökmensüer. 
özdemir sokak No. 
39 - 41 de.
İzmir - 6uea.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Giyim eşyası verilme
diği h.

4580
4Ğ49

îîi'ısvnü Soysal.
Ş( hcrcilcr <Ŝ72 nci so- 
k;ı'c No. 58 
İzmir. .

Gayrimenkullcrine mü
dahale edilmekte ol- 
(lıiîhı İl.

Müstedi : (Iiyim eşyası verilmediğinden ba
histir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Müstedi po
lis enstitüsünde 40 lira asli maaşla arşiv mual
limliği yaptığı ve 1942 Mayıs ayında 170 lira 
ücretli İzmir ia ê müdürlüğü arşiv bürosu şef
liğine tâyin edildiği ve Ağustos 1942 de iaşe 
teşkilâtının lâğvi hasebiyle açıkta kaldığını bil
direrek parasız verilecek giyim eşyasından isti
fade ettirilmesini istemektedir.

4306 sayılı kanunun 1 ve 3 ııcü maddelerinde 
Devletçe parasız verilecek giyim eşyasından is
tifade edecek olan meıpur ve müstahdemler gös
terilmiş ve kadrosunun ilgası dolayrsiyle açıkta 
kalan memurlardan bahsedilmemiş olduğundan 
talel)inin kabulüne imkân görülememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Encümence tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1785 10.1.1945

Gayrimenkullerine müdahale ('dilnu‘i<te oldu
ğu hakkında; Maliye Vekâletinin cevabında; Di
lekçenin irsen kendisine intikal edildiğini iddia 
ettiği gayi imenkullerin kâin bulunduğu mıntaka 
ve mevkilerden Balçuva, înciraltı mevkilerinin 
kadastroca talıkik ve tesbit edilmiş olduğu, di
ğer Narlıdere ve Yıkık köyünün de balon kadas
tro görmek suretiyle bu mahallerdeki şrayrimen- 
kullerinin tasarruf vaziyetinin de salâhiyetli ko- 
misyonlaca tetkik ve tesbit edilmekle olduğundan 
mülkiyet iddia ettiği yerlere ait tasar, uf vesika
larını kadastro heyetleriıu' ibraz ve tevdi etmesi 
ve halen zilyet bulunduğu ,'j:ayrimenkuİlere Hâ
zinece vazjyed ve müdahale edilmiş olmadığı bil
dirilmektedir. '

işin gereği düşünüldü : Kadastro heyetleri 
ve mahkemelei'iııce tatbik edilen muamele ve ka
rarlar hakkında usulen kanuni mercilei'c müra
caatta muhtar bulunan müsledi hakkında encü
mence tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1786 10 .1  . 1945
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4902 ' Av 11 i Bitiren.
4(jg!) 1 İnlıisiirlar Başmüdür 

I lüğü satış şubesi me- 
I muru.

Konya.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ikamet
rilınesi.

yevmiyesi ve-

5148
'f)353

Niyazi Ağra. 
Aııafartalar ca(l(*esi 
Kınnoılıau No. 30 
Ankara.

inhisarlar idaresin
deki alacağı h.

5012 ! E tem özgÖveş.
'^ 04̂ 1 Yeni Bitpazannda 

şapkacı. İzmir.

Tekaüt maaşı h.

Müstedi: İkamet yevmiyesi verilmesini iste
mektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabında; 
3656 sajnlı kanunun 21 nei maddesinde «İnhilâl 
vukubulan memuriyetlerde vekil istihdamı ha- 

! linde Maaş kanununun sekizinci maddesi muci
bince verilecek maaş veya ücretin müddeti âza- 

I mi altr aydan ibarettir» denilmesine binaen bu 
müddetten fazlası için ikamet yevmiyesi veril
mesine imkân olmadığı bildirilmöktedir.

' İşin oluru düşünüldü: Müstedinin müracaatı: 
Devlet Şûrası beşinci daire 4 . 1 .  1944 tarih 
ve 43/1273 - 44 - 6 sayılı kararma da iktiran 
etmiş olduğundan Yüksek Meclisin 803 sayılı ka- 

i ran dairesinde encümence yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1787 10 . I . 1945

Müstedi: inhisarlar idaresindeki alacağını 
istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabın
da: Müstedi Boyabat tütün idaresi memuru bu
lunduğu sırada idare binasının bir kısmını ika
metgâh ittihaz ettiği ve bazı yolsuz sarfiyat yap
tığı iddiasiyle müfettişlikçe kendisine beş yüz 
küsur lira zimmet gıkarlmıış ve tütün koruma 
sandığındaki 321 lira 23 kuruş matlubu idare 
tarafından açılan tazminat dâvası neticesine 
göre iktizası yapılmak üzere bu zimmete karşı
lık olarak tevkif edildiği ve bilâhara mahkeme
ce yalnız 20 lira 522 kuruş tazminata hiîküm ve
rilmiş ve bu karar Temyizce de tasdik edilmiş 
bulunduğundan Korunma Sandığındaki 321 lira 
23 kunış matlubundan mahkeme üâmiyle hük- 
molunan 20 lira 22 kuruş borcu tenzil 
edilerek geri kalan 301 lira 1 kuruş kendisine 
tamamen tesviye edildiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü; Müstedinin matlubunun tesvi
ye edildiği bildirilmesine göre başka yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1788 10.1.1945
Müstedi : Tekaüt maaşı hakkmdaki yanlış 

muameleden şikâyet etmektedir.
MLılli Müdafaa Vekâletinin cevabında : Dos-
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Ar. En. Başkanı 
Balıkesir 

H. Karan

Çorum
Kayaalp

M. M. 
Ordu 

H. Şarlam

Denizli 
F. Asal

Kâtip 
Tokad 

3/. Develi

Gazianteb 
M. Şahin

yasında yapılan tetkika nazaran müstedinin or
duya intisabı olan 8 Haziran 1332 tarihinden is
tifası olan 15 . I . 1927 tarihine kadarki, hizme
tiyle tekrar tavzifi olan 5 Şubat 1928 den yaş 
haddi dolayısiyle terhisi olan 23 temmuz 1935 ta
rihine kadar ki, fiili hizmeti 18 sene on iki güne 
baliğ olup bu hizmete 8 Haziran 1332 den 31 . 
X  . 1334 tarihine kadar büyük harp zamnıı ola
rak 3 ve iştirak müddetine göre istiklâl harp 
zammı olarak 1, ve 60 ncı maddeler mucibince 
de 3 sene yıpranma zammı ilâve edilmek sure
tiyle 25 sene on iki güne baliğ olan fiili ve iti
bari bütün hizmeti için maaş yapılarak buna dair 
tahsis evrakı vize edilmek üzere Divanı Muhase
bata gönderilmiş ise de; Divanı Muhasebatın fii
li hizmeti 20 seneden noksan bulunduğu cihetle 
1683 sayılı kanunun 26 ncı maddesinin son fık'- 
rası mucibince ikramiye verilmesi* icabederkcn 
maaş bağlanması sebebinin izahı şek
lindeki 22 . III . 1944 tarih ve 637 sayılı istizahı 
ile mezkûr tahsis evrakı vize edilmeyerek iade 
kılınmış ve esasen mahkeme ilâmında da mevzuu- 
bahis 26 ncı maddeye istinaden hüküm tesis edil
miş ve bu maddenin son fıkrası ise « hizmeti 20 
seneye baliğ olmayanlara beher hizmet senesi için 
birer aylık hesabiyle son aldıkları maaşın emsali 
hâsıh defaten verilerek alâkalan kesilir > diye 
hükmü havi bulunduğundan bu suretle ikramiye 
tahakkuk ettirilerek Divanı Muhasebatça tesçil 
edildiği ve başkaca yapılacak muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

tş oluru düşünüldü: Divanı Muhasebatça tat
bik olunan muameleye nazaran nıüstodi hakkında 
Encümence tâyini muameleye mahal olmadığma 
karar verildi.

E[arar No.  ̂ Karar tarihi

Ankara
N. Anümış

îzmir

1789

Balıkesir 
P. Eiçioğlu

Kars
Dr. H. Hulki Cura Z. Orhon

10 . I . 1945

Balıkesir 
H. Onat

Kayseri 
M. K. Şatır

Kocaeli
i. Tolon

Samsun 
1. Ezgü

Van
N. Berker

Yozgad 
Y. D. Karshoğlu

Giresun 
î. Gürak
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A. Beşuşe ve av.
Türk familyalar na-

3800
3844

Arzuhal hülâsası! Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nıma.
AiîLsterdanı - Hollan- 
fla.

Türk vatanda»?! oU ' 
dnklarmdan memle
kete dönTTielerinin te
mini dileği h. I

Müstedi : Türk vatanda.şlarından olup hima
yelerini isteyen müstedilerin müracaat arzulıal- 
leri üzerine Hariciye Vekâletinden sorulmuş, 

, alınan cevapta memlekete dönmeleri esbabını te- 
j min edilmiş ve fakat Almanlar tarafından veri- 
I len mehil içinde dönmemiş ve dönmelerinin te

mini için Hamburg konsolosluğuna emir veril-
1 miş olduğu anlaşıldığından Encümence -Vapıla- 

cak muamele olmadığına karar verildi.
Karar No* Karar tarihi

1790 1 1 .1 .1945

3782. i  

3826''
Neeıiti Hoşözek. 
]\Ieeidiye köyü Meci
diye cad. No. 40 
Sisli - İstanbul.

Kömür İşleri Müdür
lüğü tarafından ken-*' 
dişine kok kömürü 
verilmediğinden şikâ
yet.

Müstedi : İstanbul Kömür işleri Müdürlüğü 
tarafından kendisine kok kömürü verilmediğin
den şikâyet etmektedir.

İktisat Vekâletinin cevabında : Dilekçenin 
istihkakı olan kömürün 10 . X I . 1943 tarihinde 
verildiği öğrenilmiştir.

İş düşünüldü : Dilekçenin arzusu yerine ge
tirilmiş olduğundan Encümence bir karar itti
hazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1791 11.1.1945

4958 jl)rahim Savrun ve
5050 : ar.

i Çiftçileı-ilen.
Kadirli.

Kadirli kaza merke
zinde ofi» şul̂ esi açıl
ması dileği h.

Arzuhallerinde : Kaza merkezindeki ofis teş
kilâtı kaldırılarak Ceyhan’da açıldığı halbuki 
borçlarını Ceyhan’a götürerek teslim etmek bü
yük müşkülâtı mucip olduğundan kaza merke
zinde ofis şubesi açılmasını istemektedirler.

Ticaret Vekâletinin cevabında : Kadirli’de 
bu yıl Toprak Mahsulleri Ofis teşkilâtı bulun- 
durulmamakla beraber hububat ve nakliyat ver
gisini ve Devlet hissesini tesellüme mahallî be
lediyeler memur edildiğinden köylünün borçla
rını vennek üzere Ceyhan’a gitmelerine lüzum 
olmadığı ancak serbest mubayaanın, malların 
seyyal bir vaziyette bulunduralması maksadiy- 
le hat boyundaki teşkilât tarafından yapılaca
ğı bildîrîlmiştir.

İcabi düşünüldü : Müstedilerin arzuları borç
larının mahallî belediyece tesellümü suretiyle 
yerine getirilmiş olduğundan Encümence ayrıca 
bir karar ittihazına mahal olmadığına karar ve
rildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1792 1 1 .1 .1945
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4025
4074

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
otıırdııklan yer

Al)(lulİah Öztaş. 
Gülâbiboy mahalle
sinde.
Tlarp malûlü.
(Jonım.

Arzuhal hulâsası

350 lira mükâfatının 
Çorum maliyesince 
verilmediğinden şikâ- 
vet.

____ i

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Müstedi: Harp malûlü olup kendine 23 lira 
maaş bağlanmış ise de verilmesi karara bağla
nan 350 lira mükfıfatmm Çorum maliyesince 
verilm ediğin d erh şikâyet etmekte olduğundan 
keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve alman 
cevapta:

İstiklâl harbi mâlûlü olan müstediye 551 sa
yılı kanuna î̂öre 3 ncü dereceden maaş bağlan
dığı gibi mâlûliyeti itibariyle kendisine 200 lira
dan para mükâfatı tahakkuk ettirilerek bunu 
8 . T . 1943 tarihinde Çorum Defterdarlığından 
almış ve derece maaşnıı da almakta bulunmuş 
olduğundan başkaca bir hakkı olmadığı btldi- 
rilmiştir.

îcabı f^örüşüldü: Müstedinin dileği yerine 
fretirilmiş olduğuna göre Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

1793 1 1 .T .1945

4926
5015

"̂ô a (iöver.
Krdciı sokak \o. 10 
()ıu'(‘l)0(‘i - Ankara.

4567
4636

Ahmet Gel.
Ilamidiye
sinden.
Bahçivan.
Susurluk.

ınahallc-

İznıir şubesi muhasi- 
l)i bulunduğu Top
rak Malisulleri Ofi
since 1942 yılı te
mettü hissesinin ve
rilmesi dileği h.

tş mükellefiyetinden 
istisnası dileği h.

Müstedi: Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir şu
besi muhasibi bulunduğu 1942 yılı temettü his
sesinin verilmesini istemektedir.

Ticaret Vekâletinden alman cevapta: Müs- 
tedinin hizmet müddetine ve aldığı aylık yekû
nuna î?ore tahakkuk ettirilen 53 lira 89 kuruş 
temettü hissesinin verilmesi merkez veznesine 
ve parayı alması kendisine tebliğ edildiği bildi* 
rilmiştir.

Tşin oluru düşünüldü: Muamelenin cereyanı
na pröre Encümenîmizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1794 1 1 .T .1945

Müstedi: On dönüm araziyi her mevsim eke
rek sebze yetiştirmek suretiyle on beş senedir 
bahçivanlık yaptığından iş mükellefiyetinden is- 
tisnasmı istemektedir.

İktisat Vekâletinin cevabmda: Müstedinin di
lekçesindeki hususlar tahakkuk ettiğinden mü
kellefiyetten çıkarıldığı bildirilmiştir.

İşin gereği dû§ûnûldû: Dilekçinin isteği ye-
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Arzuhal hulâsası Encümen karan v^ ne sebepten v&rildiği

4943 Durak Budak. 
'5033 ►S(‘yyaı- ka-sîi]). 

!• Kvziıu'an.

O tu rd u ğu  k ızılay ' 

pavyonunda 11 çıkai'il- 

nıak istonildif^iuden 

sikTuet.

rine getirilmiş olduğundan Encümence yapılacak 
bir nıuaıtıele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1795 11.1.1945

Müstodi : Zelzele felâketzedesi olup oturduğu 
Kızılay ])avyonundan çıkmak için tazyik edildi
ğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Erzincan 
Valiliğinden y-apılan tahkikatta dilek sahibinin 
halen 994 sayılı pavyonda oturduğu ve çıkması 
iqin hiçbir makam ve kimse tarafından tazyik 
ve tebliğ yapılmadığının anlaşıldığı bildiril
miştir. •

îş düşünüldü : Yapılan tahkikat sonuna göre 
Encümence tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1796 11. T . 1945

5045
5142

M. I/.zot 
Vilâyet 
kâtibi. 
Hin*:̂ !)!.

Özdoınir. 

M aa r if  Bas-

Müddct kıdeminin 
vii ilnıesi ve terfi otti- 
j'ihnesi diU'}’’i h.

4737
'4811“

İM. Ali Canciğer. 
Mikanik öğretmeni 
Yüksek ^lülıendis De
niz Harp Okulunda. 
Mersin.

3128 sayılı k a n u nu n  

ntüli'Midisler(' ınali'^v.^ 

m addesin in  ta tb ik  

o<lilmesi d ileğ i h.

Müstedi : 20 senelik memur olup on beş sene
dir 20 lira maaş aldığını ve valilikten yapılan 
inhasına rağmen terfi edemediğini ve müddet kı
deminin zayi olduğundan şikâyet etmektedir.

Maarif Vekâleti cevabında : Dilekçinin 18 .
111. 1036 tarihindonberi 20 lira asli maaşlı olup 
kadro dolayısiyle terfi edemediğini 4598 sayılı 
kanun mucibince 31 . V . 1944 den itibaren 25 li- 
j*aya terfi ettirildiği bildirilmiştir.

Oluru düünüldü : Maarif Vekâletinin yazı
şma göre Encümenıce tâyini muameleye mahal 
o*lnıadığına karar verildi.

Karar No. .Karar tarihi

1797 1 1 .1 .1945

A.zuhalinde: Altı senelilk yüksek mühendis 
tahsili neticesinde mağdur kaldığından Millî Mü
dafaa Vekâleti aleyhine Askerî Temyiz Mah
kemesinde açtığı ve kazandığı dâva sonunda 
hakkında 3128 sayılı kanunun mühendislere 
mahsus maddesinin tatbiki lâzmıgelirken bu 
vekâletçe bu cihet gözctilmediği gibi sunduğu 
arzuhale de cevap verilmeyip sadece 30 . VIII . 
1̂ )13 den itibaren 6 ncı sınıf askerî öğretmenli-



mmsm
"3- 
*§ 6 
tt 55 
<

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

- İ l ^

Arzuhal hulâsası "Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4815 ; Veli Akyüz.
4^97* Karata^ mahdlesi 

YozgatlI sokak No. 
, 10
I Ali Hocaoğııllarm- 

dan.
I Oankın.

HazİTKKİçn taksitle 
satın  aklımı iki ta r 
lanın  bak iye borcu n a  
dair.

{»■im! İcrt'iiııin  bildiı-fK liğinden  vo b u  terti esasen 
y ;m lış  o lu p  sım r arkada.şlarından iki sone iki 
bu»;uk ay  geıû bırakıldıj>ındaıı ijikûyet etm ekte 
ve T en iyiz A lalıkoıuesiıulen ak lığ ı ilâma 8128 sa
y ılı kanunun  ıııühendisit're m üteallik  m addesine 
}'()i-e hakkında nuıannOe İrasını istem ektedir.

K eyfiyet. İMilIi iMüdalaa V ekaletinden  so ru l
m uş ve alınan  (*('vai)1a; M iiddein in  T e r fi K a 
n u n u n u n  10 neu m addesi m ueib inee kryanen te r 
f i  ve lod em  h a k la n ın n  vc'iilm esi y o lu n d a  vekâ
let a leyh in e A sk erî T em yiz  M ahkem esine a ç tı
ğ ı dâva  sonunda verilen  17 . I X  . 1943*tarik  ve 
2003 sayılı k ararla  talebi k abu l ed ilm iş o ld u 
ğu n d an  m ahkem enin  bu kararı tam am en tatb ik  
edilerek  dilekee sahibin in  emsali m isillû  üstteğ- 
m en liğe te r fi (Ettirildiği bu kai’arın  başka suretle 
tatb ik im i da  im kân o lm ad ığ ın dan  m üstedin in  bu 
hususta b ir  tered dü dü  varsfi t(^krar A sk erî T em 
y iz  M ahkem esiıu ' m ü racaatla  tavzih karar ta le 
binde bu lunm ası lâzım geld iği b ild irilm iştir .

î ş  d ü şü n ü ld ü : (>V*reyanı m uam eU'ye nazaran 
Encüm enim izc(î tây in i m uam eleye m ahal o lm a
d ığ ın a  karar v erild i.

K a ra r  N o. K a rar  ta rih i

1798 11 . I . 1945

Arzulıaiinde : Memleketi olan Erzincan Ci
min nahiyesi Karakiliso köyünde Hazîneden tak
sitle satın aldığı ve yüz lira borcu kalan iki tar
lanın bakiye borcunu fukaralığı ve muhacirliği 
sebebiyle ödeyemediğinden tekrar satılmaijına ka
rar verilmiş olup bakiye borcunun kendisinden 
alınarak satışın geri bırakılması olmadığı takdir
de ekilmiş bulunan buğday hasılatının idrakine 
kadar satışın geri bırakılmasını istemiş.

Maliye Vekâletinden alınan cevapta : Dilek 
sahibinin 2510 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
binaen V'ekiller Heyetince şarktan garba nakle
dilen eşhastan olup bir sene zarfında evden çı
karmadığı emvalinin tasfiyesine mezkûr kanunun 
27 nci maddesi mucibince mahallî maliyesince 
başlandığı eski köyünde Hâzineden aldığı bu iki 
tarlanın tasfiyeden hariç bırakılmasına kanu
ni imkân olmadığı ancak dilekçinin isteği gibi 
adı geçen gayrimenkulün içindeki mahsulün id*
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Arzuhal hulâsası

4135
4187

Şefik Yılmaz, ve ar. 
Pisyan ve Girvis ve 
Avilcin köy muhtar
ları.
Hizan.

Yüzde yirmi Devlet 
hissesini hanııanla- 
rında ödedikleri hal
de fazla miktar iste
nildiğinden şikâyet.

5074
' s m

5449
5 ^

Yüsef Küpeli. j Kendisine intikal eden
Şehit Nusret sokak* ! emlâkin verilmesi di-
No. 93 
Aydınlı.
Asansör - İzmir.

le^ h.

En<3İiınen kaıarı ve ne sebepten verildiği

raki sonunda alıcısına teslim cdihuek üzere sa- 
tışımn yapılına îiıun mahalline tebliğ edildiği bil
dirilmiştir.

İşin gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği niev 
zuat dâhilinde yerine getirilmiş olduğundan l-̂ ıı- 
eüınence ayrıca bir karar ittihazına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1799 ll.l.li)45

Arzuhallerinde : 402 sayılı kararnamenin O 
ncı maddesi mucibince yüzde yirmi Devlet hisse
sini harmanlarında ölçü üzerine ödedikleri haldo- 
eki§ tahmini üzerinden fazla tahmin edilen mik
tarın zorla kendilerinden alınmak istenmesi hak
sızlık ve mağduriyetlerini mucip olduğundan bu 
haksızbğın düzeltilmesini istemiş olduklarından;

Ticaret Vekâletinden alman cevapta ; Bitlis 
valiliğinden yapılan tahkikatta : Dilek sahiple
rinin kaçakçılık yaptıkları tesbit edilemediğin
den ekiliş tahminleri üzerinden alınmış olan 
vergi Devlet hisselerinin harmanda ölçülen mik
tara ircaı suretiyle arada fazla tahakkuk ettiril
miş olan miktarın terkin cetvellerinin tanzim et
tirildiği bu muamelenin sonunda İMaliye Vekâ
leti nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunulaca
ğının anlaşıldığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü : Müstedilerin dileklerinin 
yerine getirildiği anlaşıldığından Encümence tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1800 11.1.1945

Arzuhalinde : Çok eskidenberi ikamet ettiği 
ve ahalisinden olduğu Aydın’da 1331 senesinde 
ölen babasından kendisine intikali icabeden em
lâkine Hükümetçe Rum ve Ermeni emvali gibi 
kanunsuz olarak el konulduğundan emlâkinin 
kendisine verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinden alman cevapta : Dilek 
sahibinin murisi adına kayıtlı gayrimönkullerc 
15 Nisan 1339 tarihli kanunun 6 ncı maddesi 
mucibince Hâzinece vazıyed edilmiş ve bir kıs
mı satılmış, bir kısmı da muhacirlere tahsis edil
miş olduğundan dilekçi Devlet Şûrasına açtığı 
dâva 10. X II . 1932 tarihinde 32/1506/2975 sa
ydı kararla reddedilmiş kanunlarının tatbiki aley-
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Aı^zuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İline Devlet Şûrasmca bir kai’ar veriiınedikçe 
yapılan muamelenin değiştirilmesine de imkâ.ı 
olmadığından dilek ^zerine bir muamele yapıla- 
mıyacağı bildirilmiştir.

İş düşünüldü ; Kaza mercilerinden verilmiş 
olan hükümlerin tetkiki Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü maddesine göre Encümenin vazi
fesi dışında olduğundan Encümence bir karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1801 11.1.1945

5047
5144

5218
5328

İbrahim  A lyanak . 
l\Hşlak nahiyesine 
haAh Nastaba köjâin- 
do.
Vîîylada^ı - H atay .

.Maliye B akanlığuıea  
el koınılan E m lâk in in  
kendisine verilmesi 
diledi h.

3683
372Y

Covat Adalı. j Askerlik hizmetini
Taş'kasap îmammosut; tam olarak yapmağa
*\o. 21 mecbuı* edildiğinden

- İstanbul. | şikayet.

Arzuhalinde : Babası .̂ Vhmet Nasır Türk - 
1̂’ ransız aıılaşmiisı mucibince hiyar hakkmı »Su
riye Hükümeti lehinde kullanarak gitmiş ise de 
kendisi babasının muhaleletine rağmen Türk te
baası kalmış ve askerlik hizmetini de yapai’ak 
terhis edildiği ve babası evvelce emlâkinden bir 
kısmını âdi senetle ve diğer kısmını da gitme
den evvel kendisine devir ve teslim etmiş ise de 
kendisi askerde iken Mâliyece bu emlâke el ko
nulduğu ve terhisten sonraki müracaatına rağ
men verilmediğinden sefil bırakılmıyarak kendi 
emeği olan emlâkin verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabında : Dilekçinin baba
sı Ahmet Nasır’m Hatay anlaşması mucibincd 
hiyar hakkını Suriye Hükümeti lehine kullana
rak yurdumuzu terkettiği ve bu anlaşma ile tâ
yin edilen ofi sekiz aylık müddet iyinde de mal
larını tasfiye etmediği gibi oğluna veya başka
sına devir ve tertılik etmediğinden Hükümetçe 
tasfiyesi yoluna gidildiği ve hâdisiMİe bir yolsuz
luk ))ulunmadığı bildirilmiştir.

leabı düşünüldü : JMüstedi kendisine haklı 
gördüğü takdirde ait olduğu kaza mercilerine 
müracaatta muhtar olmak üzere Encümence tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar. No. Karar tarihi

1802 11.1 .1945

A rzu h a lin d e :  1040 y ıl ın da  tîö(,*men olarak Ko- 
m a n y a ’dan gelerök üzerinde yaşını ispat edecek 
b ir  vesika bu lu n m ad ığn ıd a n  1334 d oğ u m lu  o ldu- 
ğ u  halde 133(>- d o ğ u m lu  yazıld ığ ından  Patih 
askerlik şubesine m ü racaat  etmişse de gfiçmeıı ol-



- M -

Ja Arzuhal verenle
rin adı, sanı v6 ! Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
oturduHarı ye^ J     ̂       

i ' (luğu iyin bir sene geri bırakıldığından ve bu
' müddet içinde nıalıkemeyc başvurarak doğunuı-
I ' nun 1334 olduğuna dair ilâm aldığından ve !ju

lıesapya yirmi iki yaî ını bitirip anavatana gel
diğine göre acemi ihtiyatiığa geçirilmesini as
kerlik ıjubesinden istemiş ise de’ kabul edilme
diğinden bahsile kanuni hakkınm verilmesini is
temektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinden alman cevapta:
27 . 11 . 1940 tarihinde Romanya’dan gelen 
müstedinin 5 . VI . 1941 tarihinde yurtdaşlığa 
kabul ve 1336 doğumlu kaydedilerek eline nü
fus cüiianı verildiği ve bilâharö doğum yılmı 
mahkeme karariyle 1334 kabul ettirmişse de 
önce nüfusa yazıldığı tarihten itibaren altı ay 
içinde malıkemeye müracaatla ya§ım değiştir- 
mıemiş olduğundan Nüfus Kanununun 11 ve 
Askerlik Kanununun 81 nci maddeleri hükmü
ne göre değişen yaşının askerlik muamelesine 
cesii'i olmadığından askerlik muamelesinin 1336 
doğumlu olarak takip edilmesi ve geldiği tarih
te 22 yaşını bitirmemiş olduğundan Askerlik 
Kfuıununıuı ikinci maddesi hükmünce ve Hükü
metçe iskân edilmiş muhacirlerden olmadığı için 
de muvazzaf hizmetini tam olarak yapmağa mec
bur oluduğu bildirilmiştir.

İşin gereği görüşüldü: Encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K^rar tarihi

4765 Mustafa Durak.
4840

Karabürçek köyün- 
Burhaniye mahalle- | deki »hâli araziden 
sinde. , kendisine verilmesi
Sûsurluk. I dileği h.

1803 11 . I . 1945

Arzuhalinde : Bulgaristan göçmenlerinden olup 
araziye muhtaç bulunduğundan (Karabürçek) kö
yünde köylünün hiç kullanmadığı pirinçlik adın
da 1200 dönüm halî araziden kendisine verilme
sini istemekte Birinci cihan harbinde ve Millî 
mücadelede hizmet ettiğinden bahseylemektedir.

Maliye Vekâletinden alınan cevapta : Dilek
çinin Devletten hiçbir yardım istememek şar- 
tiyle 30 sene evvel Bulgaristan’dan serbest ola
rak yurda geldiği ve 885 sayılı kanunun müd
deti içinde iskân için müracaatta bulunmadığı 
fiilen çiftçi olmayıp esnaf olduğu ve istediği ara
zinin köyün merası bulunduğu ve köyde başkaca 
Devlet arazisi 61madığmdan yapılacak bir mua
mele bulunmadığı bildirilmişti .̂
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« Arzuhal verenle- 
I  j| ! rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encüinen kararı ve ı;ıe sebepten verildiği 

^  ; oturdukları yer |           
I ! tş düşünüldü : Maliye Vekaletinin yazısına
I i fçöve Encüme?ıce yai)ilacak muamele olmadığına
I ' karar verildi.
I ! Karar No. Karar tarihi

1804 11 . 1 .1945

4038
4088

Sait Maraşlı. Ara/i vorilmosi dileği
Kaledere köyünün . hakkında.
Hacıörcn ınalıallesin- 
de.
Ahu'ra - Giresun.

4598
4670

Ilamdi Acar, 
tnhisarhır memuru. 
t;?arkışla.

Ü<: ıl(‘rec'e terfi hak- 
kınnı tanınması ili
leli h.

Arzuhalinde : Çiftçi olup ekecek arazisi olma
dığından ve köyünde de Hâzineye ait arazi bu
lunmadığından Suşehri’nde verilmek üzere adı 
geçen kaymakamlığa gönderilen evrakının bir an 
evvel bitirilerek kendisine arazi verilmesini is
temektedir.

Maliye Vekâleti cevabında : Dilekçiye ika
met ettiği köyü dışındaki köylerden arazi veril
mesine imkân olmadığından mahalline giden tev
zi komisyonu tarafından kendisine arazi veril
mesinin tabiî bulunduğu bildirilmiştir.

işin oluru düşünüldü : Dilekçiye mevzuat 
hükümleri dâhilinde arazi verileceği bildirilmiş 
olmasına göre Encümence tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1805 1 1 .T .1945

Arzuhalinde : Eski idadi mezunu ve yirmi 
dört senelik altı çocuk babası bir memur olup 
tahsil ve hizmet müddetine nazaran üç derece 
daha terfia hakkı olduğunu Barem Kanununun 
tadili sırasında bu gibilerin vaziyetlerinin de 
gözönünde tutulmasını istemiş.
‘ Crümrük ve İnhisarlar Vekâletinden alınan 

cevapta : Dilek sahibinin idadi tahsilli olup 1927 
yılında 100 liraya çıkarılmış bulunduğunu hak
kında başkaca bir muamele yapılmasına imkân 
olmadığı esasen dilekçinin istediği Barem Ka
nununun tadili hususunda vekâletçe bir müta
lâa serdine mahal görülmediği bildirilmiştir.

îş düşünüldü ; Müstedinin dileği bir tesis 
mevzuu bulunmak itibariyle Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1906 1 1 .1 .1945
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cd
a ^

5090
5191

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduklt^rı yer
{falil Çağlak.
Akkışla nahiye ıııor- 
kezinde.
Mâlûl.
Büııvan.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

p]vral<ınnı m eydana 
(.•ıkarılınası vft ikra
miyesinin  verilmesi.

Arzuhalinde çete teşkili suretiyle İstiklâl har
bine iştirak ederek yaralandığından ve hizmetine 
mükâfat olarak Hükümetçe kendisine ikramiye 
verildiğini duymuş ise de Bünyan kaymakamlığı 
ile askerlik şubesine vâki müracaatlarından bir 
semere alamadığından ikramiyesiyle evrakının 
meydana çıkarılmasını istemekle;

Keyfiyet Millî Müdafaadan sorulmuş ve alınan 
cevapta müstedi namma böyle bir ikramiye tahak
kuk ettirilmemiş ise de harpte sakat kaldığından 
dolayı kendisine 551 sayılı kanuna pföre 6 ncı dere
ce üzerinden maaş bağlanarak resmî senediyle ra
porunun kendisine verilmek üzere Bünyan as
kerlik şubesine gönderildiği ve İstiklâl harbi ma
lûlü olmak hasebiyle 397 sayılı kanuna tevfikan 
namma tahakkuk ettirilen 100 lira mükâfatı nak- 
diyesini mahallî mal memurluğuna müracaatla 
almadığından müruruzamana uğradığı Maliye 
Vekâletinin cevabından anlaşıldığı bildirilmiştir, 

tcabı düşünüldü :
Malûliyet maaşı bağlanmış olan müstedinin 

mahallî mal -memurluğuna vaktiyle müracaat 
edip yüz lira para mükâfatını alamaması meşru 
sebeplerden ileri gelmiş ise de bunun mahkemece 
ilâma bağlanması lâzımgeldiğinden usulen ka
nuni mercie müracaatta muhtar olmak üzere En
cümence yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

180T 11 . I . 1945

Ar. En. Başkanı 
Balıkesir 

ff. Karan

M. M, 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Tokad 

M. Develi
Ankara Balıkesir Balıkesir

N. Anümış P, Etçîoğlu H. Onat

Çorum Denizli Gazianteb îçd  trmir • Kars
N.Kayaalp F. Asal M. Şahin Ş, Tursan Dr. H. H. Cura Z. Orhon

Kayseri 
M. J5T. Şattr

Kocaeli 
t. Tolon

Samsun Van Yozgad Giresun
t. Ezgü N. Berker Y. D, Karslıoğlu 1. Gür ek
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T) 11)1%
5300

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ' Arzuhal hulâsası Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği 
oturdukları yer_ ___  ı____  „ ______  '
lıi/ca Ciültekin.
İnhisarlar ınulıake- 
mai memuru, 
l'irzurum.

D evlet nıem urluğuıı- 
da f;e(;en lıizm etlc- 
riy le  İn h is a rla r  îd a- 
resindi'ki h i/m etleri 
nıecMiıuuna f>'ör(> terfi 
ettirilm esi h.

40G4 

4 u r ,

Sait Kısat. 
li(*l(‘Xİi\ e kır hckyisi. 
Fof-a - l/mir.

2148

225G
■Jlalet. Bora.
Akküprü caddesi No.
2
Ankara.

Tazminat verilmesi 
dileğine dair.

■ Arazisinin baj k̂fisnıa 
verildiğinden şikâyet.

Müst(‘di : Devlet memurluğunda »çeçen hiz
metleriyle İnhisarlar İdaresindeki hizmetleri 
meemuuna ĵ öre terfi ettirilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin eevahında: 
Müstedinin İnhisarların tevhidi sırasmda 60 li
ra üeretle Artvin tuz memuru olarak işe başla
mış ve ücreti 70, 75 ve 85 liraya ( ı̂kanlmak su
retiyle birer derece terfi ettirilmiştir. 3656 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin H frkrası ve 
4036 sayılı kanunun müvakkat birinci maddesi 
gereğince kendisi i<̂*in müktesep hak teşkil et
miş bulunduğundan ücretinin eski hizmet müd
detine göre yeniden intibaka tâbi tutulmasına 
kanunen imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Hâdise bir dâva mevzuu teş
kil ettiğinden müstedi; Vekâletin cevabına ka
naat getirmediği takdirde kazai mercilere mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1808 12 . 1 .1945

IVIüstedi : Elindeki arazinin başkîisına tahsis 
edilmesİTKİen şikâyet etmektedir.

Sıhhat ve l(-timai Muavenet Vekâletinin ceva- 
])indq, : Müstedinin fuzuli işgalinde bulunan ara
zinin filhakika Tlazincce istirdat ve muhtaç göç
menlere tahsis ve temlik edildiği ve fakat bilâ
hare müracaatı üzerine kendisinin de topraksız 
oiduğu anlaşılarak ihtiyacı nispetinde toprak- 
landırıldığı ve namına temlik ve te.scil edilmiş 
olduğu İzmir vilâyetinin cevabına atfen bildiril
mektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin dileği terviç edil
miş olmakla l^aşkaca yapılacak muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1809 12 . 1 .1945

' Müstedi; Tazminat hakkını istemektedir:
J

Münakalât Vekâletinin cevabmda: Müstedi
nin zevci Liman şirketleri müdürü iken Hatay’
da vazife gördüğü sırada hastalanarak Anka
ra’ya*' avdetini müteakip öldüğü ve Hatay Cum
huriyet Müddeiumumiliğince yapılan tahki
katta, filhakika müteveffanın ölümünün zehir-
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Arzuhal verenle-*! 
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturduklan yer

lenmeclen mütevellit ouduğu, ancak suç kasdiyle 
ahar tarafından zehirlenerek öldürüldüğü hak
kında delil ve emare mevcut bulunmamasına 
ve bu suretle ölümün vazifeden mütevellit olma
dıkı tebeyyün etmiş olduğu cihetle tazminat ve
rilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş dü!?ünüldü: Münakalât Vekâletinin işarına 
nazaran muameleye kanaat getirmediği takdirde 

! müstediiiin kazai mercilere müracaatta muhtar
bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5282 i 
5342 i

i

p]krenı (lürsoy. 
Osmaniye malıallesi 
Bulanı sokak No. 19 
(iiresun.

iskân etlilınesi dileği 
hakkında.

4698
4771

İsmail Yıldırmı ve 
ar.
Palas köyü e«ki muh
tarı.
Bünyan.

Vei'ilen nüfus eezala- 
rnıdan şikâyet.

1810 12 . 1 .1945

Müstedi: îskân edilmesini istemektedir.
Sıhhat ye İçtimai Muavenet Vekâletinin ce

vabında :
885 sayılı kanunun lö.nci maddesi muayyen 

müddet içinde iskân dileğinde bulunmıyanlarm 
iskân haklarının kalmıyaeağını âmir bulunmak
ta ve bu kanunda mâkul sebeplere müsteniden 
müracaatta bulunanlar hakkında bu müddetin 
oari olmıyaeağı musavrah ise de dilekçe sahibi 
muayyen müddet içinde müracaatta bulunma- 
ımij ve bu suretle iskân hakkını iskat etmiş ve 
açtığı idari dâvalar da müruru müddetten redde
dilmiş olduğu bildirilmtekedir.

Tşin oluru düşünüldü: Müstedinin müracaatı 
Devlet Şûrasrnea da müruru miiddetten redde
dilmiş olduğundan Eneümenimîzce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1811 12.1.1945
\

Dilekçelerince: 2576 sayılı kanun mucibince 
verilen nüfus cezalarmJan dolayı şikâyet et
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: 2576 sayılı 
kanun hükmüne tevfikan idare heyetince veri
len para cezası kararının bozulması için Dev
let Şûrasına müracaat ettikleri ve karar örne
ğinin bağlı bulunduğu ve buna dair verilen hü
kümler katî olup dileklerinin Devlet Şûrasmca 
da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

tşin oluru düşünüldü: Mesele Devlet Şûrası
nın kararından geçmiş olmasına ve Devlet Şû
rası kararlarının Encümende tetkikine mesağ ol-
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Arztihal verenle-
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturdukları yer          ^  

! ' ınadığma dair Yüksek Meclisin 803 sayılı kara-
 ̂ rina binaen Encümence yapılacak bir muamele

. bulnnmfidığına karar verildi.
Karar No. Karar tarih\

5089 îzzet öner ve ar. 
5J9Q I Knmiucadan. 

Finike.

1812 12 . 1 .1945

Akdarılarının satın 
alınması dileği h.

4740
4981

Haşan Eşref Tayfur. 
Eski belediye binasın
da.
Memet Ali Süker 
eliyle.
Mamsalı.
Söke.

Bazı memurlardan 
şikâyet.

I)ilek(*(‘lerindo: Akdaıılîinnın satın alınması
nı İst om ektedirler.

Tic.arot Vekâletinin cevabında: 5 . VI . 1943 
tarihinde yürürlüce "iren K/525 sayılı karar 
Akdarının üe kapalı şehre sokulmasına müsa- 
mle etmek sur('tiyle bu maddeyi Toprak Malısul- 
1('ri Ofisinin alım mevzuu haricine bırakmış ol
duğundan, ofisçe akdaiı mubayaa edilmemekte 
olduğu bildirilmektedir.

işin "ereği düşünüldü: Ticaret Vekâleti ak
darının serbc'stçe ve üç memnu şehre nakline 
de müsaade elmiş olmasına ve müstedilerin dileği 
v(‘rine fîetirilmiş bulunmasına p;öre encümenimiz- 
ce başkaca tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1813 12 . I . 1945

iMüstedi: Uitzı memurların yolsuzlukları hak
kında şikâyette bulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin cevabında:
Yaptırılan tahkikat neticesinde kendisine iş

kence yapıldığının asılsız olduğu, 1937 - 1938 
senelerinde eroin kaçakçdığından dolayı İzmir 
mahkemesince bir sene hapis ve bir sene sürgün 
cezasına mahkûm edilmiş ve mahkûmiyetini bi
tirdikten sonra sürj^ün cezasını Denizli’ce jfc- 
çirdiği ve kendisinin seciyesi düşük olup bu kabil 
şikâyetleri â<let edindiğj Aydın vilâyetinin işa
rına atfen l)ildirilmektedir.

İş düşünüldü; Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1814 12 . I  . 1945
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Erıciini(‘iı kai-arı \(' tr* s('1)('[)î(mi veı ildig; 
otıırduklai'i yer:± _____________

4934 ’ Ali Çoşkaiı vo ar.
5024 -'hılıtar.

Tödürîîe köyü ilamı
na muhtar.

I Zai-a.
i

4959 ! Onıer Neşet Erdoğar

, Tödürp,!' köyünde 
' Çi- 
' Zara.

o l m a y a n  k im -  
seh' i-e faz la  a raz i  ve-  
i ' i l d i ^ in d en  s ikâvet .

2501
2 ^ j

2502 I 
25^1

Süleyman Eryüz ve 
ar.
İnönü mahallesinde, 
Malatya.

İstimlâk muamelele
ri nd(‘iı şikâyet.

M ü s t e d i l e r  ; Ç i f t ç i  o l m a y a n  ka sa l )a  i ıalkı i i -  
d a n  h m  k i ş i y e  f a z l a s i y l o  a r a zi  v e r i l d i ğ i  l ıa k k ı u -  
d a  i h b a r d a  b u l u n m a k t a d ı r .

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V^ekâletiniıı ce
vabında : Pivvelâ Sivas Valilif’ i delâletiyle \e 
"öi’ülen lüzum üzerine iskân ve mülkiye müfet
tişleri marifetiyle mahallinde yajıtu’dan lalı- 
kikat neticesinde: Müstedilerin Icöyündeıt, Zağra 
kazasında mukim ve mukayyet olup eiftçilikb' 
hiebir alâkalan lıulunmayan, kaza Ziraat Ban
kası memurlarından Ömer Neşet Erdoğan, I>ak- 
kal Rasim Çeliker, Bakkal Ilasan Ateş, i\ahv('- 
ci Tevfik Taştan ve odaeı Ali (îüler adlarında 
beş şahıs namına kanun ve talimatname hüküm
lerine ve vekâletinizin teblif^atına muhalif ola
rak mühim miktarda ve evsafta to])rak tcmılik 
ve tescil edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Binaenaleyh haksız ve yolsuz olarak ya])d- 
mış olan işbu temlik muamelelerinin refi ve 
mahkemeye müracaat yoliyle tapularının i])tali 
sebeplerinin temini ve alâkalı memurlar hakkın
da kanuni takibatta bulunulması Sivas Valili
ğine yazılmış ve ayrıca vekâletçe de ehemmi
yetle takip edilmekte bulunduğu bildirilmekle
dir.

İşin gereği düşünüldü ; Müstedinin müra
caatı üzerine haksız olarak yapılan muamelenin 
tashihi ve yolsuz muamele yapanların cezalan
dırılması yoluna gidilmiş olduğuna göre Eıu-ü- 
menimizce yapılacak başka muamele kalmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1815 12.1.1945

Müstediler istimlâk muamelelerinden şikâyet 
etmektedirler.

İktisat Vekâletinin 8 Haziran 1944 tarih ve 
4525 sayılı cevabında : İstimlâk muamelesinin 
ikmalinden evvel vilâyet encümenince istimlâkin 
menafii umumiyeye hadim bulunduğu hakkında 
karar verildi ve kanunen teşekkül ettirilen ko
misyonca istimlâk ve tahmin işinin yapıldığı ve 
müştekilerden Evliyaoğlu Abit ismindeki şahsın 
bir eyi ve 4515 metre arazisi,•27510 liraya istim
lâk olunduğu ve parayı almaktan imtina ederek 
mahkemeye müracaat ettiği ve bir kişinin Ma
latya’da olmadığından paranın halen tediye cdi-
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Arzuhal verenle- ' 
rin adı, sanı ve ı Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
oturduklan yer _   > 1  ^     ̂ _

lemediği ve diğor şikûyetcilerijı ı>aralarını al
dıkları bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedilerin bir kısmı istim
lâk bedelini aldığı ve bir kısmının da mahke
meye müraıeaat ettiği anlaşılmakla beraber esa
sen hâdise kanuni bir mevzu teşkil eylemesi ha
sebiyle istimlâkin yolsuzluğunu iddia edenlerin 
usulen ait olduğu mahkemeye müracaatı lâzını- 
peleeeğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4716
4790

570^

Baha Denizel. 
Kvrendirek kitabevi 
saliibi .\evza1 c'liyle. 
A.îiuıa.

.Mağduriyetine son 
v'erilerek bir mcınu- 
riyeto tâyini dileğine 
dair.

0316 
5435

Behzat Vurtsevcn . 
Sahil sılıli iyo idaresi 
memuru.
Fethiye.

l-’ilbiselik kumaş ve
rilmesi dileği h.

1816 12 . 1 . 1945

Müstedi arzuhalinde : 24 ru*ü tümen vezne
darı iken haksızlık yüzün<len vekâlet emrine 
alındığım, Devlet Şûrasına acMuış olduğu dâva 
'müruruzaman bakımından redd('dildiğini, 20 .se
nelik memuriyet hizmetine mukabil cüzi bir ik
ramiye il<* alâkasının kesildiğini ve bir memuri
yete tâyin edilmediğini, yapılan haksızlıkları 
tevsik eden vesikalar Devlet ^ l̂irasındaki 549 
sayılı dosyasında mahfuz olup bunun celp ve 
tetkikiyle mağduriyetine son verilmesini ve bir" 
memuriyete tâyinine müsaade edilmesini iste
mektedir.

İşin oluru düşünüldü : Müstedi hakkındaki 
Devlet Şûra.sı kararma karşı Encümenimizee 
tâyini muameleye mahal olmadığına kaı ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1817 12.1.1945

Alüstedi : Elbiselik kumaş verilmesini iste
mektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ceva
bında ; Kuma.şın verileceği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müsledinin dileğinin tervic! 
edileceği anlaşılmakla Encümenim izce ba.şkaca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1818 12 . 1 .1945
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5172
“5281

Arzuhal verenle
rin adı, .sanı ve 
oturdukları yer 

Ali Kahvocioğhı. 
îsınctpşa caddesi No. 
40
(ıczici başöğretmen 
Asaf yanında. 
Denizli.

Arzuhal hulâsası Enciirncn kararı ve ne sebepten verildiği

4566 Hatice Kırlı.
4635 Namazgah Alaybey

caddesi No. 30 
İzmir.

5229 j Mahmut Pembe.
5451 I Osmanpaşa mahalle- 

I si No. 71 
i Sivas.

Gayri kanuni istim
lâk muamelesinden 
şikâyet.

Mukavelesinin bozul
duğundan şikâyet.

Ölen eşinden ikı*ami- 
ye verilmesi dileğine 
dair.

Müstedi ; Ormandan aldığı çam direklik hak- 
kındaki mukavelenin ieshinden şikâyet etmekte
dir. ’ •

Ziraat V'ekâletiniıı cevabında : Taahhüdü hi
lâfına katiyat ve tahribatta bulunan müstediniıı 
liiukaveieııamesiniu 17 ve 18 nci maddelerine 
müsteniden feshedildiği ve bu muameleye ka
naat etmediği takdirde mahkemeye müracaatta 
muhtar bulunduğunun kendisine tebliğ edildiği 
bildirilmektedir.

Iş düşünüldü : Sureti işara nzaran müstedi- 
ııin kazai mercie müracaatta muhtar bulunduğu
na ve Encümenimizce yapılacak başka bir mua
mele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1819 12 . 1 .1945

Müstedi : Ölen kocasından ikramiye verilme
sini istemektedir ;

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabında: 
İhtiyarlığına binaen vazifesine nihayet verilen 
müstedinin kocasına 2921 sayılı İnhisarlar teka
üt sandığı kanıınu hükünüerine göre tazminat 
olarak 226 lira 80 kuruş ve mevduat olarakta 49 
lira 41 kuruş verilmek suretiyle istihkakının ta
mamen ödendiği bildirilmekte ve kanunen başka 
ikramiye veya tazminat verilmesine imkânı ka
nuni olmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümenimizce başkaca mu
amele tâyinine imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1820 12 . I . 1945

Müstedi ; Gayrikanuni istimlâk muamelesin
den şikâyet etmektedir.

Münakalât' Vekâletinin cevabında :
929 sayılı Devlet Demiryolları İstimlâk Ka

nununa göre istasyon ve atelye tevsiatı için is* 
timlâk edilen müstedinin gayrimenkulleri : İs
timlâk aleyhine açtığı idari dâva üzerine Devlet 
Şûrası Beşinci dairenin 22 . II . 1943 tarih ve 
39/1280, 43/2601 sayılı karariyle istimlâkin 929 
sayıh kanuna tevfikan değil, 1295 tarihli Menafii 
umumiye istimlâk kararnamesi hükümlerine tev
fikan yapılacağından bahsile istimlâkin iptaline 
karar verilmiş ve bu kararnameye tevfikan me*
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5356
5479

Hiusim Sel(‘iık ve ar. 
Payas nıüstahsillerin- 
dcıı.
Pavas.

Portiikal nakil ücreti 
tariftv ĵnin eski hale 
(jcvrihııesi dileğine 
dair.

5299 ! 
5416'

Muharrem Deniiray.
Y ıldırını ınahalleNİ 
Balkan sokak No. 52 
Balıkesir.

Yn,ş luıddine tiıbi tu
tulduğundan şikâyet.

nafii umumiye karan talebine karşı Sivas vilâ
yeti idare heyetince : îşte menafü umumiyeye 
taallûk eden bir cihet ve alâka görülemediğinden 
ret karan verilmiş ve bunun üzerine' idare, gay
rimenkul aahibi ile uyuşma yoluna girmiş ise de 
uyuşulamadığı ve binaenaleyh, istimlâkin yapıl
dığı 1938 sayılı Belediye rayicine göre fiyat qok 
fahiş olduğundan Kanunu Medeni hükümlerine 
tevfikan muhik bedel mukabilinde satm alınması 
için mahkemeye dâva açılmak üzere olduğu bil
dirilmektedir.

Iş düşünüldü : Hâdise mahkemeye intikal ey
lediğine göre Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1821 12 . I . 1945

]\lüstcdi: Portakal nakil ücreti tavifesinin es
ki hale çevrilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin eevabnıda: Dev
let Demiiyollan İdaresi munzam masraflarınnı 
karşılanması için bazı tarii’e üci’etlerini arttırdı
ğı ve' bu meyanda portakal tarifesi ücretlerinin 
diğer mevva tarifesi ü(;retleri derecesine çıkarıl
dığı ve 784 kilometre olan Dörtyol - Ankara me* 
safesi için yüzde on nakliyat resmi dâhil olmak 
üzelv bir kiloda 2,76 kuruş olduğu ve kıymetine 
nazaran yüksek olmadığı bildirilmektedir. ' .

iş düşünüldü: Kncümenimizee yapılacak bir 
muamele olmadığına karar vei’ildi.

Karar No. Karar tarihi

1822 12 . I . 1945

.^Müstedi: Yaş haddine tâbi tutulduğundan 
şikâyet etmektedir:

(Jümı-ük.ve İnhisarlar Vekâletinin 2 . X  .J944 
tarih ve 27344 sayılı cevabında : IVlüstedinin 
31 . III . 1936 tarihinde yaş tahdidine tâbi tu
tulduğu ve İnhisarlar idaresindeki ücretli hiz
metine karşı 2921 sayılı kanunun ]8 nci 
maddesi hükmünce verilmesi lâzımgelen tazmina
tı aldığı, ve aynca tekaüt ınaa.şı tahsisine imkân 
olmadığı, ve Devlette ve İnhisarlar İdaresinde 
sepkeden hizmetlerine göre tekaüt aylığı bağlan
ması için Devlet Şûrasına açtığı idari dâvanın 
kendisine yapılan tebligata rağmen kanuni müd
deti içinde cevap vermediğinden müracaatına ta-
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Arzuhal verenle- i 
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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’ : likan karar  verild iğ i bildiriIıııckU'dir.
i tşı d ü şü n ü ld ü ;  Cevabi yazıya v(‘ iş l)akkııula 

, ’ kazai ınoreio müracaat cdilıuiş olmasına na/ara?ı
' ( 'ncümone(î yap ılacak  b ir  muamele o lm adığ ına  ka

rar verildi.
i K a r a r  No. K a ra i ’ laı-iJıi

3438 Salâliattin Dönjuez. 
3477 ■ ^Manifaturacı.

' Ünva.

Pamuklu meıısücat- 
tan istifade ettiril
mesi dileği h.

)068
)166

ö\lehnıet iieytin. 
'Devrim malıallesi No.
28
(>demi«. '•

Zeytin mahsulüne ait 
verginin tahsilinde 
yolsuzluk yapıldığın
dan .şikâyet.

1823 12 . [ . li)4r,

Pamuklu -mensucattan i.stifade ettirilmesi.
İktisat Vekâletinin cevabında : Müst(HÎinin 

manifatura tevziatına ithal edilmemesini-' 103!) 
yılında manifatııracılıâı terkeylemiş bulunmas'rn- 
dan ileri geldiği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tâtini muameleyt* mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1824
Müstedi : Zeytin mahsulüne ait veı-ginin tah

silinde yolsuzluk yapıldığından şikâyet etmek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Müstedi sa
hip olduğu zeytinlikteki mahsulünü tayin olu
nan kayit müddeti içinde tahmin hazırlık cet
veline kaydettirmediği beyan cetvelleri muhte
viyatının kontrolü esnasında tesbit edilerek tali
min olunan istihsalâtından % 8 nispetinde kırk 
kilo ayni verj2:i ve 4420 .sayılı kanunun 25 ıici 
maddesine istinaden % 20 nispetinde 8 kilo da 
zam tahakkuk ettirilerek tebliğ edilmek üzere 
köy muhtarına teslim olunduğu ve tahakkuk 
ettirilen ver^i ve cezayı da teslim müddeti için
de .alım merkezine getirmediğinden vergi ve ce
zaya % 25 de zam yapıldığı ve aynen tahsili 
mümkün olmayan verginin 27 nci maddenin 
ikinci fıkrasına istinaden belediye rayici üze
rinden iki kat fazlasiyle nakden "Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsiline tevessül edildiği 
ve kanuna aykırı bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

îş düşünüldü : Hakkında tatbik edilen mua
meleyi kanuna muhalif bulunduğu surette müs- 
tedinin kanun mevzuu olan bu hususta idari 
dâva açmakta muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1825 12 . 1 .1945
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r),S5s
5481

4977
5069

5274

Arzuhal verenle-, • j —

rin udi, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
oturdı^vhın yer • i

M. Celâl Aykanat.
Zirıdanaltı
f)l
l'jdime.

(*ad. No.
Halktan maaş almak 
surotiyle hiz
met leriniu tekaütlü
ğünde liosaba katıl- 
ma.sı dilemine dair.

Z. b'(‘hmi 
\'(Mi‘rim;ı* 
kntibi. 
Kojıva.

Olcay.
müdürlüğü

îskân sııfetiyle ev ve 
arazi verilmesi dil'e- 
«i h.

liecep Doğan. 
İvaıainebeyli 
halkından. 
Keeabnt.

köyü
Susam yağhanesinin 
vej ii'iden muaf tutul- 
!!!;usı dileği h.

^lüstedi : Halktan maaş alriıak suretiyle ge
çen hizmetlerinin tekaütlüğünde hesaba katılma
sını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : Müstedi, halk
tan maaş almak suretiyle geçen hiznietlerinin te
kaüt hesabına sayılmasını istemekte ise de 1683 
sayılı Askeri ve mülki Tekaüt Kanununun bi- 
ı-inci ve 68 nci maddelerinde tekaüt hakkı yal
nız umumî, hususi ve mülhak bütçelerden maa.ş 
alan memurlara hasredilmiş olduğundan tervici
ne kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : İş, Devlet Şûrasından geçmiş 
ve reddedilmiş oldıığundan Encümence tâyini 
muameleye mahnl olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1826 12 . T . 1945

Müstedi : İskânı için ev ve arazi verilmesini 
istömektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ce
vabında : Müstedinin 1937 senesinde Romanya’
dan yurdumuza hicret ettiği ve Tekirdağ vilâ
yetinin Muratlı nahiyesine tertip edildiği ve 
mürettep yerinde iaşe ve yemeklik buğday yar
dımı yapıldığı ve Konya vilâyetinde memur ol
ması iskânının Konya'ya naklini mucip olamı- 
yacağı ve kendisinin muhtaç bulunmadığı ve bu 
bapta Devlet Şûı ısına açtığı dâvanın reddedil
diği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin bu hususta Dev
let Şûrasına da müracaat ederek dâvasının red
dedildiği bildirilmesine binaen Encümence ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1827 12. T. 1945

Müstedi : Susamyağ:hanecisi olduğundan ver
giden nmaf tutulmasını istemektedir, .

Maliye Vekâletininn cevabında : 3843 sayılı 
Muamele Vergisi Kanunnnun 12 nci nıaddesine 
4290 sayılı kanunla eklenen (D) fıkrasiyle ne
bati mahsullerin ve prinanın tâsir veya tasfiye
siyle iştigal eden müesseselerin muamele ver
gisine tâbi oldukları, ancak 4430 saydı,kanunun 
birinci maddesiyle zeytin, ayçiçeği ve susanı 
müstahsillerinin fabrika ve tâsirhanelerde tâsir
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15 Arzuhal verenlc-
'I İHI adı, sam ve , Arzuhal hulâsası Encünıcu kararı ve ne sebepteu verildiği 
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ettiıdikleri yaglai'daıı z^tî ihtiya<;ları için so- 
ııedo 60 muaf tutıüduğu ve müstocll iso
Thüsteriler nam ve hesabına tâsir ettiği yadlar için 
ödemiş olduğu vergileri müfterilerine intikal 
ettiği ve müstedi {îötürü vergi tîîlebiiıdeiı vazge
çerek beyanname usulüne ‘dönmesi î̂84o .sayılı 
kanunun 28 nei maddesine göre mümkün iken 
bu yolda bir müracaatı da bulunmadığı ve bina
enaleyh muaf tutulmasına imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Î r düşünüldü : Kanuna uygun o l u n  cevaba 
karşı ve tatbik edilen muameleye razı olmadığı 
surette müstedinin iflarî dâva açmakta muhtar 
bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1828 12 .1 . lî)4r>

3402 Süleyman Sezer. Sayım ikraaniyesinin Müstedi : Sayım ikramiy(*sinin verilme sini is-
5528 Ismetinönü mabalieâi. verilım-si h. temektedir.

I Boyraeık - Bergama. Maliye Vekâletinin cevabında : İkramiyesi
nin verilmesi hakkında mahalline İcbliğat ya- 
pıldığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin müracaatının isaf 
edilmLş olduğu cevabi yazıdan anlaşılmakla 
başkaca yapılacak muamele olmadığına karar 
veili.

Karar No. Karar tarihi

1829 12 . 1 .1945

4!)!)0
.")085

6227
6417

.Mişiof.
Z ( b u l i n  Şal)anzâ(l<- 
( i ü m f ü k  halı sınliT- 
polarında Xo. 34 H 
İstanbul.

M. Ali Çuhacı ve ar. 
Tüccar ve komisyon
cu.

T ran sit l i a l ı  ant re
posunda.
İstanbul.

M ü k c lirf b u lu n d u k 
la II nurm al vüi-giden 
başka olağanüstü zam 
ve rg ile rin  k a ld ırıl-  
nuısı h.

Müstediler: Mükellef bulundukları normal 
vergiden başka fevkalâde zam vergilerin affını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında: 4565 sayılı 
Fevkalâde Zam Kanununa bağli cetvelde (halı 
ticareti yapanlar) sarahaten zikredilmiş olduğu 
için müstedinin bu zamma tâbi tutulduğu bil
dirilmektedir.

İş düşünüldü: Eneümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığnıa karar verijdi.

Karar No. Karar tarihi

1830 12.1.1945
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2 p*i rin adı, sanı ye Arzuhal hulâsaşı' Encümen karan vo ne sebepten verildiği 
......oıni’duklan yer j   

440() liüscv u Z(‘vtinl)iiş .Mü̂ ıtalısillor tiiralm- Müstcdi: 4429 ımmaralı kânuna ek 4503 sa- 
4400 ve ar. dan viu’îiiK'ri öden- yılı kanunun nıer’iyetinden evvel müstahsiller

Z<yiitı lihrarliuın- iniş olun /.(‘vlinlorin tarafından vergileri ödenmiş olan zeytinlerin 
lan. sonradan ikijıci bir salamura depolarına ithal edildiği sırada 4503
1-̂ 1 d(‘U. '(»‘ fil v(‘r}>;iy(‘ tâbi tn- saj'dı kanunun birinci maddesinin E fıkrasına

luldnîrnından şikâyot. göre ikinci bir defa vergiye tâbi tutulduklarm- 
. dan şikâyet edilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabnıda: 4503 sayılı 
kanunun birinci maddesindeki salâhiyete istina
den Balıkesir vilâyetinde yetişen zeytin mahsu
lünün, bu kanunun D fıkrası mucibince fabrika 
ve tâsirhanelerde tanenin ölçülmesi suretiyle ve 
istihsal olunan yağlardan aynen yağ olarak ver
giye tâbi tutulması tensip edilmiş ve bu vilâye-' 
tin IMudanya ve Erdek kazalarmda yetişen zey
tinlerden bir kif^mının salamuraya tahsis edildi
ği nazarı dikkate alınarak bu gibi yetinlerin 
do vergi harici "kalmaması için bunlardan da 
ölçme veya tahmin suretiyle* bulunacak miktar 
üzerinden ve salamura depo sahiplerinden aynen 
zetyin alınması kabul edildiği,

Bununla beraber 4429 saydı kanun mucibin
ce daha evvel tahmin suretiyle tahakkuk ettiri
len verj^ilorin bir kısmı veya tamamı aynen tane 
zeytin olarak teslim edilmiş olduğu takdirde bu 
teslimatın yeni tahakkuk edecek vergiye mah
sup edilmesi de kanun iktizasından bulunduğu, 

Aynı zamanda zeytinlerden alınacak toprak 
mahsulleri vergisinin mükellefi müstahsil olma
yıp salamura deposu sahipleri olduğu kanun ik
tizasından bulunduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü: Müstediler diledikleri surette 
kazai mercie müracaat edebileceklerinden Encü
mence tâyini muameleye mahal olmadığına ka-

i rar verildi.
• i

! Karar No. Karar tanhi

1831 12 .  T. 1945

1̂ 0Q25 .Mehmet Sümer ve m-. >Ka/jın<; vt‘)gi.sinlen  ̂ Müstediler: Kazanç vergisinden istisnalarını 
102S0 K ımujay kjiyü. isti.snaları <Uleğjne istemektedirler.

Tav.şanlı. djûr. İktisat Vekâletinin 28 Eylül 1944 tnrih ve
14/1901 sayılı x:evabmda :

‘ Müstedilerin geniş ölçüde ziraatle i.ştigal et
tikleri, kazanç, velisiyle mükellef sanat erba
bından olmaları hasebiyle vergiden şikâyet et-
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otımhıkİMVi v e r _       ̂    
' mekteler ise de yapılan talıkikatta seyyar maran

goz olduklan anlaşıldığından kazanç vergisin- 
dau istisnalarına imkânı kanuni olmadığı hildiril- 
nıektedir.

Iş düşünüldü ; Hâdisenin bir idari dûvn jnc\ - 
zuu bulunması itibariyle haklarında tatbik edi
len muameleye razı olmadıkları surette idfu’î dâ- 

, va açmakta muhtar olduklarına karar verildi.

Karar No. Karar Larilıi

1832 12 . I . 11)45

3917

1830
1^7

51S2

Ahmet tnceoKİu. 
Xot(M‘ mıiîivini. 
SiiîoJ).

(jalip Buıgöl ve ur.
. İstanbul ve Beyo}>lu 

noterleri aclniii. 
js<an])iıl.

Mustnfa (îüner. 
muavini.

Ki r ama n.

(.V)k vei'M'i verdikle
rinden iradı {>ayrisâ 
fi ü /e r in d en  verdiye 
lâbi tutulniiilai'i iı. >

' I

Yürürlükte olan kazanç vergisi ka^uuu hü
kümlerine göre emsali mükelleflere göre nispet 
kabul etmiyeeek derecede mağdur ve çok vergi 
vermekte olduklarından iradı gayrisafi üzerinden 
vergiye tâbi tutulmalarını istemektedir.

Dilek hakkında mütalâa sorulmak üzere En
cümene çağrılan Maliye Vekâleti vasıtalı vergi
ler lunum müdürü Mümtaz Tarhan’dan izaliat 
alınmış : Yeni Kazanç vergisi kanun lâyihası 
Meclis" Encümenlerinde tetkik edibnekte ve daha 
adaletli sistemler derpiş kılınmakta olnp yeni 
lâyiha kanuniyet iktisap edinciye kadar yapıla
cak muamele olmadığı ve ancak noter harçlarının 
tezyidi hakkında Adliye yekâletince bir lâyiha 
hazırlanmakta ve bu sayede noterlerin mağduri
yetlerinin telâfisi cihetine mensup oldukları 
vekâlet tarafından teşebbüs olunduğu bildiril
mektedir.

•

İş düşünüldü: Noterlerin bugünkü şikâyet 
mevzuları üzerinde Encümence durulmuş gerek 
yeni kazanç vergisi kanun lâyihası ve gerek harç- 
lann tezyidinin derpişi hakkında Hükümetçe alı
nan hattı harekete ıttıla hâsıl edilmiş olup no- 
terierin dilekleri üzerine Encümence bir karar 
ittihazma imkân bulunamamış olduğundan yeni 
bir tesis mevzuu olan dilekler üzerine tâjdni mu
ameleye mahal olmadığına karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi«

1833 12 . I  . 1945
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Bilasoho]) , ı ıakh'dil-  

<liu'i İl.

A r z u h î î l in d e : A d i in a ’da askerlimi ikmal 
diktetı sonra liilâsebep K d i m e ’nin Havsa nahi- 
yc'sinc naiklodilorek on  son eden boıi  lıiirı-iycîlinin 
ta lıdû  od ild iğ ind en  j^ikâyot etnıii^ür.

Dahiliye V’ekâlcli ceval)inda ; Son yazısında 
ıniistedinin yılında Adana’da 14 ncü ])â  ̂
alayından terhis edildiğinde konini anlan tara- 
iından bir (;avnş vo bir er nezaretinde Mnuıiyet 
.Müdürlüğüne teslim edilmiş olduğu V(‘ mezkıa" 
makamea da mÜ!jtekinin menıh'kotinde isyan (‘ik- 
tığındau bahsile Edirne'ye ^Jinderileceğini söy
lemiş olduklarını ve emniyette 41 {îüıı kaldıktan 
sonra Edirne’ye nakii vo iskân Dairesince de 
iskân olunduğunu müstedinin ifadesine atfen 
bildirildiği gibi l)u hususta Vekiller Heyeti ka
ran olmadığı vo ancak Seyhan vilâyetinin işarı
na R'öre 1)11 şahsın isyan mıııtakasmdan Erciş 
kazası halkından bulunması hasebiyle terhisini 
müti‘akiı» ııiemh'keline ‘gönderilmesi mahzurlu 
îiiirüldüğündc'iı idari bif tedbir i)larak meıısui) 
olduğu askerî makamlarca ji-örüleıı lüzum üzei’i- 
ne nakledilmiş olduğu ve on üq seni' f>ibi bir 
müddet zarfında kendisi tarafından bir müracaat 
vâki olmadığı ve emsen memleiketine iadesinde de 
bir mahzur bulunmadığından serbestisi lomin • 
edilmiş olduğuna fr(>ıe haşkaea da yapılacak bir 
ııuıaıiK'le kalmadığı zikredilmiştir.

liörülen lüzum üzerine lOneüıuence dâvt't e<ti- 
len Emniyet l'iumn Müdür muavini Memet Ali 
Ayni Ve G neı ve 7 nci Şube Müdürü Hüsnü 
Yaşıt hazır oldukları halde letkikat yapılmış 
l'mum Müdürlüğün bıı münK'ssillerinden vâki 
suale cevaben : 1931 de Adana'da müstedinin 
terhi.s edildiği zamanda Zilân’da isyan olduğun
dan alay komutanı liva komutanlığının em
riyle bu askeri malıfuzen vilâyete ve vilâyet de 
vekâletin emriyle Edirne’nin Havsa’ania sevk 
etmiş ve müstedi bu vaziyet karşısında iskân edil
mesini istemiş ise de kamnıi şeraiti lıpiz olmadı
ğından dileği kabul edilmemiş bilâhare Vekiller 
Hi'yeli karariyle nakledilmemiş olduğu göıiile- 
rek î) sene scnıra memlekc'tine iade kılınmış ve 
hini şevkindi- 2510 sayılı kanun meriyete ginne- 
miş bulunduğundan lıan î kanuni sebebe müste
niden nakledilmiş olduğunu l)ilenu‘<iiğini ilâve 
eylemiştir.

İş düşünüldü: Askerlik ödevind(;n teihis edi- 
h'n bir erin memleketinde isyan çtlnnış olmastylc
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hiy bil- kanuni hükme ve cevaza müstenit olmı- 
vHiak lıüiTİyeti lalulit edilerek maht'uzeu baş
ka l»ir muhite sevk ve -ikamete meebui' kılınması 
Ksas T(‘şkilât Kanununa muhalif bir hareketi ih 

t iy a r  etm ek olduğuıuhuı m ü se b b ip le r in in  kanun 
nazarında suelu bir vaziyette buKınduklaıı ve bu 

' * ' yurtdaşnı tabialiyle İskân Kanunu hükümlerin
den istifade (‘ttirilmemesi ve dokuz sene sonra 

' iıakkında Vekiller Ifeyeti karan olmadıkından
! ve h ü rriy etin i  sah ip  kanuni l)ir meeburiyet bıı-

lunmadffîîndan bahsiie serl)est Inrakılması bida- 
yı̂ tte Jıakkında tatbik olunan muamelenin yan- 
lışlifirı kal)ul ve itiraf mahiyetinde olduğundan mü- 

I sebbipler hakkında kanuni icabata tevessül eyle
mek V(‘ neticeden encümenimizi malûmattar et
mek üze.(‘ keyfiyetin Dahiliyt' \'(‘krd('1ine tel)liği 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

JS84 12 . I . lî)4r)

Alemet (*ı*mal Keskin. 
Küeük minare ma- 
h.nllp.sıi 221 mımaralr 
sokak Xo. 14 
TaîNus.

Tarlasına konan hac
zin yolsuz konulduğu 
h.

Müstedi : Tarla satışından l)or(jIu olduğu 200 
liranın tahsili talebiyle îsmailoğlu Güçlü’nün 
yaptığı icra takil)i netieesindı  ̂ iskân dairesince 
kendisine verilip haczi kabil olmıyan tarlasına 
Tarsus İcra dairesİTiee haciz konulduğundan ve 
bu haczin kaldırılması talebiyle tetkik merciine 
vâki müracaatının nazara alınmadığından bah- 
sile şikâyette bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabı : Tarsus’un Çöi)lü 
köyünden İsmail (îÜQİü’nün müştekiden alacağı 
olan 250 liranın masarif ve faiziyle birlikte tah
sili iıçin Tarsus İcra memurluğuna vâki müı-a- 
eaatı üzerine borçluya icra emri tebliğ edildiği 
ve borçlu bu tebligat .üzerine itir̂ azda buluna
rak takip edilen para lıorç olarak alınmış olma
yıp tarla satış taahhüdünden ileri geldiğini ve 
mezkûr tarlayı ferağa vekil tâyin ettiğinden ve
kilinin icabında ferağa hazır bulunduğunu beyan 
ve alacaklı da icra dairesine müracaatla borçlu 
veya vekilinin ferağ muamelesini yapmaları için 
ihbarname tebliğini tak*]) ederek gerek borçlu
ya ve. gerekse vekiline ihbarname tebliğ edil
diği halde ferağa yanaşmadıkları cihetle alâ-
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caklı tarafından {^ayrinıenkukleki borçluya aît 
hissesiijin haciz ve satılnıasnn taJej) ederfek ta
lep (laircsimlo hisseyo lıaK*iz konularak satrşa 
karıldığı neticede mezkûr hisse alacaklı üzeriu- 
<lc kalarak ihalesi yapıldığı vc bor<;lu alacaklı
nın takip talebi üzcriııo tebliğ' oluıı.aıı ioraeıııvi- 
ııe karşı şikâyette bulunduğunu ve bıi talebinin 
icra tetkik merciince inc(‘lonmedi^ini beyan et
mesi üzerine keyfiyet tetkik olunarak mer<̂ ice 
şikâyetinin reddedildiği ve bu karar Temyiz 
Mahkemesince de tatfflik edilmiş olduğunu vc bi
lâhare borçlu haricen satılan bu tarlanın fera
ğı Hükümetçe kabul edilmemiş olduğundan fe
rağ muamelesini yapamadığını ve arttırma ilâ
mındaki müddetten evvel yapılmış olan ihalenin 
iptalini talep etmesiyle niercice yapılan tetkikat- 
tan sonunda borçhmnn icra emrine karşı yap
tığı şikâyetin reddi hakkındaki kararı Temyi- 
zen tetkiki sırasında henüz katileşmeden ihale
nin yapılması kanuna muhalif bulunduğundan 
bahsile ihalenin feshine karar verildiği ve gay
rimenkul tekrar arttırmaya konularak ikinci 
arttırmada da alacaklı uhdesine ihale edihliği 
vo mezkûr gayrimenkulün haczedileniiyeceği vc 
satılamıyacağr hakkındaki müştekinin kanuni 
dileğinin nazara alınmaması keyfiyetinden do
layı Tarsus Hâkimi Muzaffer ve İcra Memuru 
Hilmi^ye inzibatî muamele yapıldığı vc müşte
kinin bunlar aleyhine hukuki mesuliyetleri ba
kımından merciine müracaatta muhtar bulumlu- 
ğu bildirilmektedir.

Encümence görülen lüzum üzerine d.âvet edi
len Cezaişleri Umum Müdürü Baha Arıkan hazır 
olduğu halde tetkikat yapılmış Baha arıkan; 
Vekâletin tezikeresinde bahsedildiği üzere ka
nunun sarahati karşısında yanlış muamele ya
pan icra memuru ile h.ı'kimi hakkında tevbih ve 
ihtar cezalai’inm verilmiş olduğu ve hakaret i<l- 
diası delilsiz kaldığından ademi takip kararı 
verilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü ; Fillıakika İcra Kanunundaki 
hususi hükümler dairesinde müstedi zararını te
lâfi için husumetinin teveccüh ettiği kimseler 
hakkında tazminat dâvası açmıya muhtar bulun-
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■ (luğuna ve l)ina<*naloyh En<iümenc.e y a p ı la c a k  

ınuani( ‘ l«> o lu ıadı^ ına k a ra r  verildi.

Karar No. Karar laı-ilıi

12. f . 1045

K.ûs
1-ialıkosiı-

.M. .Al. 
Ordu 

]I. Harlan

Kâtip 
Tokad 

M. 7}o,vcli
Ankara 

(ij. X. Avıhıus
Balıkesi]’ 

I\ Etçioght
Balıkesir 
Tf. Onat

(jorunı 
N. KayaoJp

Deııi'/ii 
F. Aml

(jîuiaiitel) 
M. ŞiakİH

ICayst'ii 
,U. A'. Şaltr

Kocaeli 
/. Tolon

Samsun 
/. Espii

Van 
;V. B e r J i v r

Vozgad 
V". D. KarsUoğlu

(Jiresun 
/. (rürak
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^lustafa. 
Aliosmanoğlu. 
Hjıkidcdo sokak No. 
15 de.
llalk* rcıuTİ - Is ia ıı-  
Iml.

Mübadil muhacir sı
la tiyle iskâmadan ha
sıl olan borcunun 
iy3(S yjlrndau Inuşlan- 
nıa.sı dilejri lı.

■Mübadil muhacir sıfatiyle 1928 senesinde 
âdiyen iskârnna. taJısis e<iilen İstanbul Sirkeci 

[ llocapy.şa sokağmda altında dükkânı bulunan
I Vili 120 lıisîsc itibariyle 48 hissesinin 2 400 li- 

' ra üzerinden borçlandırıldığını 2510 sayılı kanu
na tevfikan iskân edildiği tarilıten itibaren ba 
])orcunu sokiz sene sonra baı l̂ayıp 20 senede 40 
müsavi taksitte almması icabettiğini ve tahak
kuk tarihinin 1938 senesi olduğuna fçöre bu bor
cun 1938 senesinden itibaren banlaması ieabettiği 
halde 1928 senesinden itibaren baı l̂attırılıp bu 
suretle tahsile kıyanı edildiğini ve borcundan 
evvel hissesine teka)»ül eden 2 000 liranın 220 
sayılı tefsiri kanuniyeye tevfikan affı lâzımgel- 
diğiııi ve dükkânın hissê sine isabet eden 400 
lira borcunu kabul eylediğinden yalnız bu kıs- 
ınıııın iskân edildiği tarihten 8 nci yılın Eylü
lünden başlamak üzeiHî 20 yılda 40 müsavi tak
sitte ödenmesi için İstanbul Defterdarlığına ve 
İskân Müdürlüğüne ffereken tebliğatın yapıl
masını yazarak 2 400 lira üzerinden yapılan ta- 
hakkukata istinaden 1928 ve 1929 senelerinin 
taksitleri olarak defterdarlıkça haezen tahsili 
yolunda yapılmış olan muamelenin tashihini is
temektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ceva- 
Innda : Müstcdiniii j)ara borcu olan 300 liranın 
sekiz misline iblâğı Maliye Vekâletince noksan 
fzürülerek dokuz misline iblâğ suretiyle 2 700 
liraya tashih edilmiş ve kabul etmediği takdir
de bu jfayrimenkullerin Hâzineye terkedilmevsi 
tebliğ olunmuş mübadilin 2 400 lira borcu ka
bul ve buna ilâve edilen 300 lirayı kabul etini- 
yerek itirazda bulunmuş ve bunun üzerine Mâ
liyece tekrar tetkik e<lilerek itirazı yerinde gö
rülmüş ve 2 400 lira borcu aynen ipka edil
miştir.

Müstedinin mütefevviz bir mübadil olması 
itibariyle, ev ve dükkân teffizen verildiği için 
kendisinin 2500 sayılı kanunun 39 neu madde
siyle bir alâka ve münasebeti olmadığı.

Binaenaleyh bu maddeye istinaden borcunun 
laksitlendirilmesi hakkındaki dileğinin yerinde 
bulunmadığı.

- İskânına mahsus meskenden mütevellit ol
mayıp doğnıdan doğruya akaar olarak verilen 
altındaki dükkân bedeline inhisar eden 2 400
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lira borcunun Şûımr kai‘an karşısııubı
t(Tkinino kanuni imkan İmlmımadığı bildiril- 
nı iştir.

Iijiıı î>ert‘ği (lü.şiüııüldii ; Müstcdiniıı dileğinin 
Devlet J^ûrasınca tetkik v(> reddedilmesine. *<ör<î 
Kneiinıeûijnizre tâyini muanıeleye nuıhal olma- 
dışuıa. karar verildi.

Karar No. Karaı- larilıi

4sr)0
4t>37

.\i/a ıiK '1tin  Cnııl. 
l^ski ^Ayduı IV sta . 

.Mt‘i*ki‘/. şel i.

Söke.

\'ekâlet»‘n ;jrördüjrü 
N’azilVyc ait il\ani(“l 
yevm iyesinin öden
mesi d il(‘" i  İl.

mı.)
3t)65

11 ant-fi O/beyoğlu. 
Vrrkapı No. 4ü Oda
lar sokak No. 17 
Hursfl.

1836 17.1.1045

.\rzuh.ilinde: Vekâlet emrine alman Çine P. 
T. T. AFerkez Şefinin yerine vekâleten gönderil
mesi hasebiyle almış olduğu ikamet yevmiyesi
nin kendisinden tazmini lınkkmda hükmün ipta
lini ve kalan matlubunun tesviyesini istomekte- 
dir.

Münakalât Vekâleti eovahında: Müs(edinin 
mezkûr vazifede vekâleten istihdamından dolayı 
1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci maddesinin 
CR) -fıkrasına istinaden ikamet yevmijTsi almış 
ise de 1937 - 193Ş senelerine ait hesabatın tet
kiki sırasında 1452 jıei sayılı Teadül Kammu- 
nun 13 n<*ü maddesi hükmüne tevfikan ve altı 
aydan fazla devam eden müddet iein ikamet 
yevmiyesi verilmesine imkân olmadığından bah- 
sile almış olduğu ikamet yevmiyesinin tazminine 
Muhasebat Divamnea karar verilmiş olduğu 
beyan edilmiştir.

tş düşünüldü; Hâdisenin Muhasebat Diva
mnea karara bağlanmış olmasına pöre bu kazai 
karar karşısında Eneümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1R37 1 7 .T .1945

İOlindeki Daiiiştayea 
vi'i-ilmi.ş ilâm ın  infaz 
(‘dilm ediğinden .şikâ 
yet.

Miistedi: Bursa’nm Filedar nahiyesine mü
badil Kundardan Aristidioğbı Haeı Vasil Bor- 
dint’nun zimmetinde noterden musaddak senet
le 1 072 lira alaeağı olduğunu ve bu t>aranın 
tahsili hususunda Uevlet Şûrasmdan ilâm istih
sal ve iera mevkiine koymuş ise de tahsiline mu
vaffak olamadığuıdan bahsile şikâyet etmelcte- 
dir.

Maliye Vekâleti cevabında; Mevzuubahis ilâ
mın infazı ancak borçlunun Mâliyeye intikal et
miş emvali mukabilinde imkân hâsıl edeceği vo
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halbuki borçlunun Mâliyeye geçmiş hiçbir em
vali bulunmadığı cihetle mezkûr ilâmın infazma 
knıuıni imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

düşünüldü: Müstedi: Borçlu mütegayyip 
şahsın Hâzineye müntakil emval bulunduğunu 
iddia ve ispat eylediği surette takipte. muhtar 
olacağından Encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1838 17.1.1945

4r)(U) .Malınuıl T u r u m ;  ve K i r a l a m a k  s u r e t i y l e
iir. . İSİi lado oltikl(M'i (̂ 'it’ l-
( ’ uınaovi isı  ı ' ıalıiyesi- l i^ln Zira^ıt Bakaı ı -
IIİH n<‘l(M-i(; k ö y ü n d e .  l î j fmea i s t imlâk e di l -
h. ıuir.  * m em e si  dileği h.

iMüstediler : Müsteciron istifade ettikleri çift
liğin Ziraat Bakaiılığmca istimlâk suretiyle elU*- 
rindeu alınmamasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletince bu çiftliğin Zira
at Vekâletince İstimlâkine başlanılmış iken 
çiftliğin sahihi madam Istelyanie vekili 
.Vdamopolo tarafından sebsen haneden ibaret olan 
Tekeli aşiretine satılması üzerine mezkûr vekâ
letçe istimlâkinden sarfınazar edilmiş olduğu ve 
müstedilerin de bu aşiretten bulundukları bil
dirilmiştir.

İş düşünüldü: Müstedilerin iddia ve şikâyet
leri yerine getirilmiş oknasma göre tâyini mua
meleye mahal olmadığına karat verildi.

Kai’ar No. Karar tarihi

1839 17 . I . 1945

.Muzal Ter A l i  A tay- 
537G man.

Ticari 
k ilâ tlî
I a p o ı  
A nk i

et \'ekâleti teş- 
an d ırm a TL M. 
Iıiılei' inden.

iT-a.

V(‘deksubay Okulun
da bulunduğu altı ay
lık müddet için 1108 
sayılı ve rülhei as- 
keriveyi ihraz ( vlodi- 
Üi 1 . 5 .  1940 tari
hinden itibaren de 
;*041 sayılı kanunun 
■if) nei mai İdesinin 
tatbik edilmesi h.

Dilekçesinde Vedeksubay okulunda bulundu
ğu altı ayhk için 1108 sayılı kanunun 22 ve rüt- 
bei askeriyeyi ihraz eylediği 1 . V . 1940 tari
hinden itibaren de 3041 sayılı kanunun 25 nci 
madde hükmünün tatbiki icabedeeeğini iddia et
mektedir.

Ticaret Vekâleti cevabında : iMüstcdinin a\ - 
nı mahiyetteki talebine karşı talebinin isafına, 
imkân olmadığı evv̂ elce bildirilmiş olduğunu ba
yandan ibarettir.

Müstediiiin aynı pıahiyetteki iddiası üzerine 
Encümenimizce tetkikat ifa edilerek hâdisenin 
bir idari dâva mevzunu teşkil eylemesine binaen 
ait olduğu mercie müracaatta muhtar olduğunu
2 . IV . 1941 tarih ve 2643 numara ile karar vc-
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rilmiş olduğundan iddiasının tekrar tetkika mn- 
lıal olmadı^na karar verildi.

Karar No. Karar tîirihi

1840 17. 1 104r.

5183 I (’)ın(*r Korkma/. Kmîiiyct Nczsıreti al- Müslodi arzııhalindo ; Hir lıaftadır fuzulen
5292 ' >f(‘soitÖ7İi. hutla tıı1\ıKl\ı̂ ınulaı> Diyarl)akır Emniyet nezaroliıul»  ̂ l)ulınul)ijfim(lan

şikrıycl. serbest bırakılmasını istemektedir.

Dahilij’c Vekâleti cevabında:' Alüslcdiııin 
1920 senesinde va/iyeti şiiplıeli görülmesi ü/erine 

I hakkında yapılan takibat netiee.siiıde İstikifıl
I  ̂ iıialıkemesiiıee İki sene sürgün eezasnıa mahkûm

olduğu x o  bundan sonra da TTükümetin manevi 
; şahsiyetini tahkirden iki sene hapis cezasına
1 mahkum olarak ( ’orum Cezaevinde cezâ ı̂ıu ik-

mal eylediği ve bir müddet Toprak Mahsıdleri 
j Ofisinde arnbar memurn iken suiistimalinden do

layı işten çıkarddığı ve 1941 de Ankara’da Tay* 
yare Piyango biletini tahriften bir sene ağır ha- 
pis ve lira ağır para cezasına mahkum ola- 
ı*ak Ankara Cezaevinde çekmiş olduğu ve bu 

I para cezasını da Adana Via hapse tahvil suretiyle
 ̂ çektikten sonra tayyare ile Diyarbakır’a gitmiş

olduğu. Diyarbakır’da kendisine hal’ız süsü ver- 
I mek suretiyle camilerde dolaşması şüphe uyan-
I dırdığından ve üzerinde hüviyetini isbata medar
i evrakı bulunmadığından Çorum ve Ankara vi-
: lâyetlerinden hüviyeti sorulmuş ve Conım’dan
I alınan cevapta bu şahsın Corum Hapishanesin-
; den firar eden idam mahkûmu Muharrem Ba-

banoğlu olması ihtimalinden bahsedildiği gibi 
; Ankara vilâyetinden alınan cevaba kadar keıı-
! dişinin polis nezaretinde bırakıldığı ve polis va

zife ve salâhiyet kanununun 18 nei, maddasinin 
1 vilâyetlere verdiği salâhiyeti istinaden dört gün

neza?-('t altında bulnnduğıı bildirilmiştir.

I Jş düşünüldü ; Dâhiliye Vcfeâleti işarına na-
I zaran tâyini muameleye mahal olmadığına karar
! " verildi.

i.

Karar No. Karar tarihi

1841 17.1.1945
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IsnH't Kf)lır,iman. 
(,’ it‘tlik ın;ılınll('si 
M ııradiyo  sokalı.
Xo. ı n s
Sanısını.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İskân su rcliyh ' 
rihiK'si.

( ‘ V V f -

1174 Ki'dnu Işık. ( la vr in ıcn k n llc ı in d on
11S8 Jlıınnalı ın/ihailevsi yolsuz olarak icare

14î) iKMi sokak No. ve m ukataa  a l ın d ı l ı
175 h.
Adana.

ıŞorifo Hskiei.
2916 Hüsnü Eskini eşi. 

' Tavşanlı.

. Müstedi; Adi iskân suretiyle 2 . V . 1930 ta
rihinde kendisine 1118 numaralı bir hane tah
sis edilmiş olduğu ve ancak tahsisinde 1771 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinde ve 189 sayılı ka
nuni tefsirde yazılı şartlara uygun olmadığı ci
hetle harikzede muamelesi yapılarak bu hane
nin kendisine temlik ve tescihne müsaade edil- 
ni(>d iğinden şikâyet etmektedir.

Yapılan tahkikat neticesinde; Müstedinin 
şark mültecisi olduğunu ve bu hanenin kendisi
ne verildiği anlaşılmış ve muhassas evden âdi 
iskân derecesi dâhilinde bulunan kısmı J8G6/42 
sayılı kanuna tevfikan meccanen ve mütebakisi 
de borçlandırılmak suretiyle verilmesi hususu
nun mahalline tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İş düşünüldü; Encümence yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1842 17 . 1 .1945

Müstedi: Mübadil olması dolayısiyle kendi
sine teffiz olunan gayrimenkullerden Vakıflar 
İdaresince icare ve mukataa alınmasının yolsuz 
olduğundan şikâyet edilmektedir.

V a k ı f la r  U m u m  M ü d ü r lü ğ ü n d e n  alınan c e 
v a p ta ;

liumlardân metruk icareteyinli veya muka* 
ta alı Rum emvalinin muhacirine teffiz edilmesi 
halinde bu kabîl emvalin kanuni vasfını değişti- 
remiyeceğinden ta,tbik edilen muamelenin mev
zuata uygun olduğu ve müsttedinin iddiasının 
gayrivârit bulunduğu bildirilmiştir.

tş düşünüldü: Evkaf Umum Müdürlüğünün 
mütalâasına ve meselenin mahiyetine naîaran 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına ve müstedi muameleye kanaat etmediği 
surette kaza mercilerine müracaatta muhtar bu
lunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1843 17 . 1 . 1945

Kocasının kanunsuz 
olarak kömür iş̂ iH- 
«ind<' kullanıldığı h.

Müstedi dilekçesinde; Zevci Hüsnü Eski
ci’nin eskici esnafından olup kömür işçiliği ile 
mükellef olmamasına rağmen cebren sevTcedildi- 
ğini ve kanımsuz istihdam olunduğundan şikâyet 
ölmektedir.
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İktisat Vekâleti: Mükellefiyetin ilk tesisi sı- 
ralaniKİa muhtarların bilgilerine müracaat edil
miş ve bunların beyanları esas tutularak o zaman 
müstedinin zevcinin de mükellefiyete tâbi tutul
muş olduğu, ancak bilâhara g’arp linyitleri i|j- 
Ictmosi teşkilâtı tarafından yapılan tetkikat sı
rasında bu .şahsın kazanç vergisine tâbi eskici 
esnafından bulunduğu anlaşılarak terhis edilmiş 
olduğu bildirilmiştir.

iş düşünüldü; Müstedinin zevcinin hilâfı ka- 
.  ̂ nun hürriyetinin tahdit edildiği anlaşılmakta

olup kanuna muhalif hareket eden alâkalılar 
' hakkında takibat yapılması lüzumunun İktisat

Vekâletine tebliğine ve bu yüzden hâsıl olan 
şahsi zararın tahsili için alâkalının salahiyetli 
mahkeınevf^ m üracaatta ınuhtnriyotino karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  ^  —

41)72
5064

1844 1 7 .T .1945

M alil Soylu. I^vinin tahlivc edil- ' Müstedi: Cezaevi olarak istimal edilen ovinin
(Jazikemal mahallesi, inesi b. 
(îodiz.

tahliyesini isUMnektedir.
Dahiliye Vekâletince müstedinin evinin geçen 

malî yıl başındanberi cezaevi olarak kullanıl
makta iki‘11 :ll . V . lî)44 tarihinde tahliye edil
diği bildirilmektetlir.

Is düşünüldü:
Müstedinin dileği yerine getirilmiş olmasına 

göı-e tayini nnıameliey(' mahal olma<lığına kaıar 
verildi.

Karar No. -Karar tarihi

1845 17 . 1 . 1945

5126
5229

Ahmet Uzun. 
Karacasu köjünden. 
Bolu.

Arazilerinin ivstimlâ- 

k in d en  şikâyet.
Müstedi: ArazilcM-iııjn istimlâkinden şikâyet 

etmektedir.
Ziraat Vekâleti:
Köylülerin himayesi ve umumî ormanların 

muhafazası maksadiyle yaptırılacak inşaat için 
müştekilerin arazisinin kanun hükümlerine lev- 
tikan istimhıki cih»‘tiıu* gidildiği bildirilnu*kt<'dir.

İş düşünüldü:
T'mümî menfaat karariyle istimlâkine teves- 

mil edilen müstedilere ait arazi hakkmda kanuni 
mevzuata dayanarak salahiyetli mahkemede iti
razda buluiımak hakkına malik bulunan müstedi- 
lerin kaza mercilerine müracaatta muhtar çIduk-
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İHvındiiıı Encüıneuoo yapılaciik mufimele o lm adı-  
ğniîi k jınır  venUJi.

K arar  No. Kai-ar tarihi

İS4() 17 . I . 1945

'■)23li Jlilnıi Tokeli. ( ))'is teşkilâlnıın yiıni
,7346 müstahsilleri • kazada bırakılması lı.

nainıııa.
S(Mİk.

4!) 11 Suphi Çetinkaya. 
5000 H('(lirj>;(‘ köyünden. 

Hiitî îy.

İJabasına aii arazi
yi- ırıüdahaU' (xlilme- 
ıııcsi h.

Müstcdi; Kaza Ofis tet^kilâlianıun yltu' ka
zada bırakıl masını İNti'nu ktedii-.

'Ficarol Vekâleti cevabında:
Hububat ve bakliyattım Devlet hisse,sâııin ma

hallî ])elediyeleree alınması esas kabul edilııırsiııc' 
«4Öre müstedilerin uzak mahaller ofisine müra- 
eaa,tı mevzuubahis olmadı^.

Yalnız s(;rbe«t mübayâa iîşinin <iaha ziyade 
hat güzergâhlai’iyle ve iskelelere (,*ekiİTne.si mülfı- 
hazasiyle vnkubuldupu bildirilmekt<Hİir. 

tş düşünüldü:
Tâyini muameleye mabal olmadıtfina kuıar 

verildi.
Karar No. Kai-ar tarihi

1847 17 . T . 1945

Dilekre hulâsası : Antakya’nın anavatana il
hakı üzerine diğer l)ir adres ile Suriye’yi' ııak- 
leden pederlerinden kalma arazilerine millî «̂ nı- 
lâk(;e müdahale e<îildiâ:inden pederine ait bu 
araziye müdahale edilmemesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabında : Hatay’ın anava
tana ilhakından sonra hıyar hakkını kullanmak- 
sızm bil yerleri terkedenlerin 1512 sayılı Va
tandaşlık Kanunu hükümlerine tevfikan vatan- 
daşlrktnn ıskat edilmeleri ve mallarının aynı ka
nunun 12 nci maddesi mucibince tasfiye.si Dahi
liye, Hariciye Vekâletleri mümc«sillerinden mü
teşekkil komisyonca" takarrür ettirilmiş ve bu gi
bilerin isimlerini havi cetveller Vekiller Heyeti
ne sevkedilmek üzere bulunduğu ve bu duruma 
"Öre halen bu arazinin dilekçe sahibi ile kardeş
lerine teslime imkân olmadığı.

Müstedinin babasının hukuki vaziyeti Hükü
metçe tetkik edilmekte olduğundan bu muamele 
neticesine intizar etmeleri lâzımpeleceği bildiril
miştir.

İş düşünüldü : Eııcümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1848 17 . 1 .1945
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4344 ; Fntma Vesimt*.
4396 i liübnaiılı.

Maflaım' Vnrcif Kz- 
wd<iino -İniTnc Ezzcfl- 
<linp Avenıı dos Fı jm- 
cais.
I^cvî ’diıl İl,

4343 Fatma Sclnuı.

Arzuhal hulâsası ı  Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Türk tâbi iyot ine kn - 
IhiIUtİ İl.

' Madanu! DĴ mhİI (Jaıı- 
<lour
Imnıe. (iaııcioıır A v c-  
mıp dos Frajıcais. 
lîcvrouth .

. ATüstodi arzuhaliJKİc : Türk fâhiivftine ka
inli IcM’in i istom(^ktodirlcr.

Daiıiliye Bakanlığı i'ovnhıııda ; Kocaları vo 
(̂ (Knıklan Lül)naıı!ı bulııuaıı vc daimî ikamet
gâhları da Lülmaıı’da olan müstedikrin istekle
rinin yerine getirilmesine imkân olma-dj ı̂ bildi
rilmektedir. ,

îş düşünüldü : Eencbiler tarafından vııknbu- 
lau müstediyatî tetkika Encümenimiz vazifeli 
olmadr^mdan tâyini nnıameleye mahal olmadığın
dan evi'akın hıfzına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1840 17 . r .1945

;î.')49 i 

3726 i

0930  ̂
0â73 '

I l ı fz ı  Xalbantoö:lıı. 
Bristol otelinde. 
Bevoîrlu - îsianbııl.

iVlaeağıııın ödenmesi 
dilepi h.

M ü s t c d i : Y u n an  işutali sıı-asında İ s ta n b u l ’dan 
•i(lnderilen ş('ker](M-in y ü m rü k  lıeyaıınaınesinfli ! 
sa litekârlık  idd iasiyle  î z m ir  tücear ınd an  m ü v e k 
kili A lâ iye li  H a l im ’ in V’'unan Trükümetinee te v 
k i f in e  mebni m uhakem esin in  serbest suretle 
icrasını tem inen  alınmi!^ olan 40 bin drah m iy le  
m ezkû r  fjekerlerin k a ça k  a d d in d en  d o la y ı  Hüm- 
rük îd a re s in e e  iki kat resme tâbi tutulm ası lıa- 
selıiylc fazla ainnııış olan 12 059 liranın adı y:e- 
cenin  D iva n ı Harp(;e  becaetiıu ' rajjmeıı iade e d i l 
memiş olm asından  işbu paranın m e m lek et im izd e 
ki Y u n a n  em valind en  tesviyesini istcmektt 'dir.

Y ap ılan  ta h k ik a t ta :  M üsted in in  m a ğdu r iye t i  
d o la y ıs iy le  hâsıl olan zararının  m e m le k e t im izd e 
ki Y u n a n  em valind en  tesviyesinin  an cak  b i r  su 
reti hal o larak  göster ilm esi,  bu n un  D e v le t çe  ve- 
rilex;ek l)ir k a rara  ve hususi b ir  kanuna m ü ste 
nit olm asına vabeste  bu lunm asına  m ebni d ilek  
üzerine b i r  m uam ele y ap ı lam a d ığ ı  an laş ılm ak ta 
dır.

î ş  düşünüldü  : İdd ian ın  ta h a k k u k u  ile sabit 
o la ca k  is tihkakın  edası için b ir  kan u n  veya  b ir  
m ahkem e k a r a n  bulunm am asına  bu  hususta h e 
nüz verilm«'mİ!^ o lan  b ir  k arar ın  M eclis  .\rzuhal 
E n cü m e n in e  verilmesine' kanuni ve nizam ı cevaz  
olm am asına  binaen  müstedi d iles ’ini sa lâhivetl i  
kaza m erciinde  tak ipte  m u h tar  o lm ak üzere E n -  
eüm ence  b ir  muaniele ifasına im kân o lm adıp ıua  
k arar  vi'rildi.

Karar N(). Karar tarihi

1850 17.1.1945
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51.32
5235

5258
5372

5500
5629

5581
5711

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
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Zeki Afşin.
Atatürk Bulvarı. 
Youor a])ai'timanı No. 
7
Veııisolıir - Ankara.

Arzuhal hulâsası j Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

i Aoıkta ])irakıldığm- 
: (lan ve biriken nıaaş- 
I lamım vei'ilmediğin-
■ den sikâvet.

Arzuhalinde; Ahvalisıhhiyesinden dolayı al
mış olduğu mezuniyetlerin kanuna aykın bir 
şekle 8okuln)ası ve eski vazifesi olan merkez ev
rak müdürlüğüne iadei memuriyetini tazanımun 
eden Şî ıı-ayi l>ev1et kararının tatbik edilmemesi 
yüzünden ıızû ı müddet açıkta kalarak mağdur 
edildiğinden ve müterakim maaşlarının verilme
diğinden ve (Konya/’nııı iktisadi bünyesine bir 
bakış) admdaılvi eserinin yayımına mani olun
duğundan şikâyet etmektedir.

Ticaret Vekâletinden alınan cevapta: Konya 
]\rmtaka Ticaret ^füdürü iken Diyarbakır Mın- 
laka Ticaret Müdürlüğüne tâyin edilmiş olan 
Zeki Afşin hastalığından dola>q bu memuriyete 
fîitmeden 16 . VII . 1941 tarihinde Merkez Ev
rak Müdürlüğüne nekledilerek işe başlamış ise 
d(i yeni vazifesinde de hastalığı sebebiyle aldığı 
mezuniyeti 9 . V . 1942 tarihinde hitam bulan 
mumaileyhin İstanbul’dan gönderdiği bir dilek
çede; raklmı yüksek mahalli'rde oturması mahzur
lu olduğundan bahsile İstanbul’da resen bir va
zifeye tâyinini ve aksi takdirde istidasının isti
faname mahiyetinde kabulünü istemesine ve 
İstanbul'da resen tâyin edilecek bir memuriyet 
olmama.sma binaen rakımı yüksek olmıyan Sam
sun Mıntaka Ticaret Müdürlüğü' emrine kadro- 
siyle verilmiş ve hastalığı dolayısiyle bu mahalle 
de gitmediğinden 19 . IX  . 1942 tarihinde istifası 
kabul edilmiş olduğu; mumaileyhin bilâhare 
Devh't Şûrasmdan lehine ilâm alınası üzerine 
mıntaka ticaret müdür muavini unvaniyle yine 
Samsun vilâyetine tâyin edildiği halde vazifesi
ne Maaş Kanunu ile muayyen müddet zarfında 
haı-eket etmediğinden müstafi addolunduğu ve 
bu itibarla müstedinin îsanburda resen bir va
zifeye tâyin edilmediği takdirde istifasının ka
bulü hususunda vâki müracaatına binaen yapı
lan nnıamelede kendisinin iddiası veçhile sıhhi 
sebeplerden dolayı almış olduğu mezuniyeti ih
lâl etmiş mahiyette ti'lâkki edilemiyeeeği muma
ileyhin hastalık zamanına ait maaşları, müstafi 
sayılı/îğı tarihe kadar tahakkuk ettirilmiş ise de 
hastalığın inkıtasız devamı dolayısiyle kendisi
nin mâlûlen tekaüde S(«vk i  icap edeceği hakkm- 
daki Bütçe ve Malî Kontrol ITınum Müdürlüğü
nün mütalâasına binaen Merkez muhasipliğince 
tediye edilmemiş olduğu; (Konya’nın iktisadi bün
yesine bir bakış) unvanlı kitabına gelince; bu
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I eserde]) ftO ı̂dedinin satınalmnıasına vekAlet(je
I 7 . x .  lOMO tarihli'ıniK'iınıanu' ile kaı-ar veril-
! iniş iken Konya Ortaokulu Vurt l)ilgisi Oğret-
I ineni Mitat Şakir Allan namında l)ir zatın ve

kâlete hilnıüraeaa, hu esei'iu neşrine müteallik 
j olmak ü/(‘re kendisiyle Konya .Mıntaka Tienret
' Müdürlüfjji arasında münakit mukaveleye mu-
1 lıalii’ harekVt edildiğinden hahsile şikâyet etrnesi
j ■ üzei'ine nu'seh* tahikik m(‘v/,uu »'(irüh'rek Mitat
i Ĵ akii’ în luıkukumın ihlâl edildiği hakkmdaki
j iddiası sabit olmuş ve Takat Zeki Afşin'in bu
' ' taalihütnamevi esasen salâhiveti olmadan im/ala-
I mış olmasına vv neş. iyat işh'ri memui’iyet va/.i-

l'esiiK' dâhil hususlardan o lm ay ıp  kitap da ma- 
I hain teş(‘kküll( ‘ i- y ard ım iy le  hususi b i r  teşebbüs

, j ş(‘klind<‘ m(‘ydana «ielnu'sine binaen hâdisede }?e-
' 1 rek m(‘inuriy('t va/.ifc'sini suiistimal ve fîcrek
I . ' I . hakkı telif  kanununa aykıiT biı- lunu'ket ş^örülmi-

! - ■ ‘ yei-ek meni muhakeme kararı verilmiş ve bu
I ’  karar Devlet Şûrasınea da tasdik edilmiş oldu-

I ‘ j ' ğu, ancak z ik ıo lu n an  50 ad('d kitabın K onya Ti-
' I ■ ' <‘aret v(‘ Zahirim boı-sası Komisc'rliğiyh' K on y a

! Mıntaka Tiearet M üdü r lü ğ ü n ü n  vâki müraeat-
j la n  üz(‘riıu ‘ İS . f . 11)4)}' tarihindi* makbu/. m u 

kabilinde iad(‘ edildiği '  bildiı-ilıniştiı-.
İş d ü şü n ü ld ü ;  'Picaı-el V('kâletinin sureti işa- 

' . i'iıuı ın /a ra ı ı  müst<‘dinin ilerek memuriyetiıu* mü-
; ■ teall'k m uaııu 'leden ' ve ^'e.ckse neşrc'ttij^i es(>i’d( ‘n

<lolayı (Mu‘üııu‘n im i/ee  tâyini m uam ek 'ye mahal 
o lm adığ ına kaı-ar verildi.

K arar  N o  Karaı- tai-ihi

5155 Xiynzi Sürenkök. 
5264 iktisat Fakültesi b i 

rinci s ın ı f  okurların- 
I dan.
, İstanbul.

F akü ltey i b itii ‘ine(>ye 
kadar  yetim maaişının 
vei'ilmesi. .

1851 17 . 1 . 1945

M üstedi a rzu h a ld e :  ik t isa t  fak ü ltes in d e  ta h 
silde bu lunm ası it ibariy le  yetim  maaşlının bu  
m ektebi ikm aline k ad a r  tesv iyes ine  devam  e d i l 
mesini is tem ektedir .

M aliye  V ek â le t in d en  alınan c e v a p ta :  1683 mı- 
m arah  A sk erî  ve M ülk i  T e k a ü t  K an u n u n u n  47 
nci m ad des ind e  f E r k e k ’ eoeuk lar ın  20 yaşına d u 
h uller inde  maaşları k es i l ir ) .  A l i  tahs ilde  b u lu 
nan eoeu k lar ın  maaşları 25 yaşını g e çm e m e k  
üzeı-e tahsillerin in  ikm aline  k a d a r  ver i l ir )  d iy e  
yazılı bulunduRU.

I>u m adde h ük m ün e  ve D iv a n ı  M uhasebat 
U m um î H eyet in in  ittihaz e y le d iğ i  2 . V I U  . 1934 
tarihli karar ına  âli tahsilde bu lu n an  b ir  ç o cu -
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oturdukları yer 1 _________  J ______ _ _

jîîm nıanşuuıı vorilel)ilınesi iç in  20 yaşm a, d u h u 
lünde yük sek  ınektej)Ieriu hiviııde kay ıt l ı  olm ası 

i veyahu t liseyi ikmal ett ik ten  ve y ü k sek  m ek tebe
^it’me^-e hak k a /a n d ık ta ı ı  sonra  m ektep ler in  ta- 

, 1İI o ld u ğ u  zaman 2 0 yai j ina ^irmesi ve mekteplV- 
riti a'ynr seneye ait k a y ı l  m üddet i  i( ;inde â li  l)iı' 
mekteİK' kayıt  ve kabul o lunm ası lâznn buluM- 

j du^u.
Niyazi Sür( ‘n k ö k ’ün 9 .  İT . 1980 d o ğ u m  tari- 

' h ine ü’öre  19 ya'jını ikmal 9 . T T . 1 9 4 3  tar ih in den  
i evv('l liseden mezun olmuf^ ise de y ü k sek  m ekte-  
; be iiirm('ğe Haziran 1948 d evres in d e  olf jun luk  
I im tihanı v e rd ik te n  ve 19 yaj^ıın ikm al ett ikten  

sonra hak k azanm ış  bu lu n d u ğ u n a  ı>öre yetim  a y 
lığ ının 47 iK'i m a d d e  h ükm ün e tev f ik an  25 yaşını 
yeem em ek  üzere tahsilinin ikm aline  k ad a r  v e r i l 
m esine kanuni im kân o lm ad ığ ı  b i ld ir ilm işt ir .

İş d ü şü n ü ld ü :  M üsted in in  talebi üzerine  E n -  
m en im izin  yoru m  y o lu n a '» i t m e s in e  im kân o lm a 
d ığ ına  ve hâdise  idari dâva m evzu un u  teşkil e t 
m ekle  o lmasına « ö r e  m üsled in in  m erc iine  müj'a- 
eaalla dâva  aem akta  m uhtar  o ld u ğu n a  k arar  v e 
rildi.

K a ra r  No. îCai'ai’ tarihi

4-m
5ÖW

JÜaa (jökba<yır ve sjr. 

Zi<raa.t nıuadLiıni. 
Çerkeş.

Dej)remden zarar <*ör- 
düklerinden  y ard ım  
ya.]i>rJma>n h.

1H52 1 7 . T . 1945

V erdep rem iİ ld en  zarar  f>ör- 
y ard ım  yap ılm asın ı  i.stemiş-

I ) i le k ( ;e le r in d e : 
meleri do la y ıs iy le  
lerdir .

D ah il iye  V e k â le t i ;  1944 malî y ılı  N a f ıa  V e 
kâleti bütçes ine  ko ıu ılm uş olan beş m i lyon  l ira 
lık  tahsisatın sa r fed ileeeğ i  yerler in  k arar la şt ır ı l 
mış ve î 'a ş v e k â le t in  tasv ibine  de ‘ ik t iran  etmiş 
ve hal/^ıı elde ta+ısisat ka lm am ış  olm ası d o la y ı -  
siyle m üsted iler in  d ileğ in in  yerine  «e t ir i lm esine  
im kân  o lm ad ığ ı  m i ld ir ilm işt ir .  '

tş  d ü şü n ü ld ü ;  M üsted iler in  d ilek ler in in  y e r i 
ne «fetirilmesini tem in edeeek  tahsisat b u lu n m a 
dığ ı  anlaşılm asına yüre b a şk a ca  tây in i  m u am e
leye riıahal o lm ad ığ ın a  k arar  verild i.

K a r a r  No. K a ra r  tarihi

1853 17 . 1 .1945
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

3047 : Tahsin Köse.
308ÎT. Efeğli kömürleri iş- 

I 1 etmesi.
Şamlık romorkörü 
kaptaîir.
Zonguldak.

Arzuhal hulâsası

Memet Kılıç.
Ordulu aynalı kö.>ain- 
dcn.
Düzce.

4640
47f3

Hakkı Divan. 
Halilpaşa sokak Ser- 
mothan birinci katta 
No. 4 de.
Misafir.
Hopah.
Galata - İstanbul.

Fazla mesai ücreti 
verilmesi dileği h.

Tapulu tarlalarına 
yapılan müdahalenin 
meni dileği h.

' Kendisi için verile
cek serbest dövizler-

Encürnen kararı ve ne sebepten verildiği
- i

Arzulıalinde ; Kanunen sekiz «aat (̂ alışması 
icabed<;rken gaijştığı Zonguldak imtiyazlı Fran
sız ı îi'keüiice 12 - 18 saat (^alışUnidığı müddtttyo 
i'azla mesai mukabilinin tesviyesini istemektedir.

İktisat Vekâleti cevabında ; j\iüistodiniıı Fran
sız şirketi zamanında günde sekiz saatten iazla 
çaİL^tırıldığı halde kemlisine iazla mesai ücreti 
verilmediğinden balıaile mezkûr şirket aleyhine 
aymış olduğu dâvanın asliye maiıkemesince ve 
Temyiz Maiıkemesince de tasdik edilmiş olması
na göre başkaca yapılacak bir muamel'e olmadığı- 
lu bildirmiştir.

İşin gereği düşünüldü : Hâdisenin kazai mer
cilerde hal ve hükme bağlanmasına' göre Encü- 
menimizce tâyini muameleye maiıal olmadığuıa 
karar verildi

Karar No. Karaı* tarihi

1854 17 . 1 .1945

Arzuhalinde ; Tapu ile tasarrufunda bulu
nan tarlalarına, Ordulu, Aynalı köyü ahalisin
den Yahya ve Ali ve arkadaşlarının fuzuli mü
dahalecinden bahsile bunların müdahalelerinin 
idareten meni hakkındaki müracaatının yerine 
getirilmesini dilemektedir.

Dahiliye Vekâleti : Müstedinin müracaatı 
üzerine olbaptaki kanun hükmüne tevfikan mü
tecavizlerin tecavüzlerinin idareten menine ka
rar verilerek müdahaleye nihayet verilmiş oldu
ğu bildirilmiştir..

İş düşünüldü ; Müstedilerin dileği yerine ge
tirilmiş olmasına göre başkaca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No. Kaıar tarihi

1855 17 . 1 .1945

den takas Ihnited şir
ketince % 35 nisıje- 
tinde prim tahsil edil
mesinden şikâyet.

•Müstedi : inşa etmekte olduğu gemi için ha
risten celbedeeeği makineye tahsis edilecek ser- 

,best dövizlerden takas limited şirketince % 35 
nispetinde pirim talısil edilmesinden şikâyet et
mektedir. .

Ticaret Vekâleti . cevabı ı̂da : Serbest döviz 
tahsis edilmek suretiyle hariçten celbedilecek
mallar için verilen dövizlerden takas limited 
şirketince % 35 nispetinde pirim tahsil edilme
si 2-15843 saJ l̂ı kararnamenin 6 ncı maddesiy-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Je müteşekkil ticaret tediyeleri tanzim komitesi
nin 14 sayılı karnı-ma müstenit bulunduğu ci
hetle müstedinin mezkûr i)rimden istisnasına im
kân olmadığı l)ildirilmi;ştir. ,

İş düşünüldü ; Ticaret Vekâletinin beyanatı* 
na nazaran Eneümeniniizee tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1856 17 . 1 .1945

5321 i Tevlik Hin.
5443 j Vilâyet köy bürosu 

şefi.
I J la tay.

Va)>tn'dığı suni aĵ ak 
masrafının Devletçe 
viM’ilmesi dileği h.

5212
5322

]\lemc1 Arabacı ve ar. 
llisıra köyü. 
Karaman,

Kendilerinden alın
mış olan nakdi ceza
ların iades'i dileğine 
dair.

Arzuhalinde; Resmî bir vsızife esmısında uğra
dığı kaza neticasinde bir ayağını kaybetmiş ol
duğundan bahsile yaptırdığı suni ayak masrafı
nın verilmesini istemektedir.

'Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta:
Bu gibi masrafların Devlet bütçesinden veril

mesine imkân olmadığı ve müstedinin Devlet 
Şûrasında açmış olduğu idari dâvanın mürur 
müddetinden dolayı reddedilmiş bulunduğu İlil
di riimiştir,

Iş düşünüldü:
Kaza mercilerinden t^dır olmuş bir hüküm 

karşısında Anayasanın 54 ncü maddesi mucibince 
lOncümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1857 17 . I . 1945

Müstedi: 4518 s«ıyılı Millî Korunma Kanunu 
hükümlerine göre 1942 yılı hububat borçlarını 
ödeyemediklerinden hapis v(> nakdi ceza ile mah
kûm olduklarını v6 bu mahkûmiyetlerini ifa et
mişlerse de 4518 numaralı kanunla bu kabîl ceza
ların bütün neticeleriyle affedilmiş olmasına gö
re kendilerinden tahsil edilmiş olan nakdi ceza
ların iade.sini talep eylemişlerdir.

Ticaret Vekâleti cevabında:
Neşri tarihinden itibaren muteber olan mez

kûr Af Kanununun makabline şâmil olmıyacağı- 
na göre tyhsil edilmiş plan nakdi cezaların jVIa- 
liyece irat kaydedilmiş olması hasebiyle esha- 
bına iadesine imkân olmadığını bildirmiştir.
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rt Arzuhal verenle-
g ® i'in adı, sanı ve Arzuhal hulâsası ‘ Elnoiinıen kararı ve ne sebepten verildiği

oturdukları yer
İş d ü şü n ü ldü :
Tâyin i ııuıaıtu'k'yi' ııiiiluıl olnuulif^ıııa kafal '  

vorilili.
K a ra r  ı\o. Kaı-ar lariln

________  _____ L__
1858 J7 . I . 1945

Hİnde.
Tavas - Denizli.

1021 Alustara Boyacı.  İpliU tovzla tm dan  is- M üstedi:  Iklisal \’ okâl(‘tiııc*(‘ yapdaciik  iplik
l ‘̂ 7G ' nahiye- t i fa d i 'e l t i r ih n e s i .  tevziatından istifade ettirilmesini ist('inek1edir.

İktijfal \'(‘krdoti (‘eval)inda:
Alüstedinin \'ekâlet(;e ınütteluız usullere ria

yet etmek şartiyle tevziattan istifade ettirilebile- 
ee^û bildirilm iştir .

Iş d ü şü n ü ld ü :
Encüm enim izee yapdaeak muamele o lmadı^uuı 

karar verildi.
Karar i\ü. Karar tarihi

1859 17 . I  . 194T)

5201

5310
Veli Gümüş ve ar.
( î(‘ rme)U'ik nahiyesi
nin X aip li  köyü  hal
kı namına.
A v d ın .

KızıU^ullu Köy Ens
titüsünün toşkilİD(le 
zeytinliklei'inin ve 
topıaklarınnı istim
lâk edilmesinden şi- 
kâvet.

ArzAihallörinde : Kızılçullu Köy Enstitüsünün 
arazi ihtiyacının Devlete ait topraklardan sağla
nabileceği halde kendilerinin topraklarının Ve 
zeytinliklerinin istimlâki cihetine gidilme.sinden 
şikâyet etmişlerdir.

Maarif Vekilliğinin : 20 . X  . 19^4 günlü 
6/16994 sayılı karşılık yazısında : Enstitünün 
arazi ihtiyacı yevredeki Devlet malı araziden 3704 
sayılı kanun gereğince temin edildiğinden her
hangi bir istimlâk muamelesine girişilmiş bulun
madığını bildirmiştir.

îş düşünüldü : Müstedileriıı şikâyetini teşkil 
eden istimlâk muamelesinin yapılmamasına göre 
Encümt^nimizee tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1860 17 . I . 1945

5324
4512

Memet Fatoğlu ve ar. Toprakkale’de teşkil 
Kurşunlu Ilujaık çift-' olunan ofis idarecinin 

1 ]jği sahibi., yerinde bırakılması
! Toprakkale. - Osma- 
! niye.

h.

Dilekçe hulâsası : Toprakkale’de teşkil olunan 
ofis idaresinin ipkası talebinde bulunmuşlardır.

Ticaret Vekâleti : Toprakkale için haftada 
iki gün Devlet hissesini tesellüm ve serbest mu
bayaada bulunmak için Osmaniye'den ekip gön
derilmek suretiyle Toprakkale muamelesinin ida
me ettirilmekte bulunduğunu bildirmiştir.

î§ düşünüldü : Müstedi telgraf sahiplerinin
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Arzuha^ verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
oturdukları yer ı

' ' arzuları binnisbe yerine getirilmiş olduğuna g<)-
I ' ' rö Encümenimizcc başkaca yapılacak bir nıua-
j . ınelü olmadığına karar verildi.
! ' Karar No. Kanır tiirihi

1861 17 . I . lî)4r)

4750
4H24

İkâzım Korkmai5. 
Osm aniye m ahallesi 

No. 80
B a k ırk ö v  - IsUm bul.

4924
5013*

di asan.
Memetalioğlu. 
Katakısık liiiyünden. 
Kalecik.

T()))riik d îrntın ıım lan 
laydiilf inmalan dihî^i 
h.

420̂ j Hacsın Ergûl.
4258 ikinci Karantina 150

nci .sokak No. 5 
■)309 I .___1/ınır,
5428

‘>264
■-37<)

]\lüstedi ; Toprnğaımıiıtaç olduklaı-ındjın'toj)- 
rak tevzii taliınal namesinden isi ifade ettirilme
lerini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabında : 17 . V llI . 1940 
tarih ve 2/14177 sayılı kararnameye bağlı topi'uk 
tevzii talimatnamesiyle ancak* köyde otıiran ve 
çiftçilikle meşgul olanların mezkûr talimattan 
istifade edehilecekleri'cazip olup kaza merkezinde 
oturanların bundan istifadelerine mezkûr tali
matnamenin müsait olmadığı bildirilmiştir.

tş düşünüldü'^; Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi*

Yukarı Karakısık 
j nam iylo  ayrıca  
j muhtarlık  mühürü
I k u lla n d ığ ın d an  sikâ-
I

vet .

1862 17 . I . 1945

Fınnnıın açılmasuıa 
milsaade edilmediğin
den sikâvet.

Dilekçesinde; Kaleciğin bir tek Karakısık kö
yü bulunduğu halde Yukarı Karakısık namiyle 
Kalaycıoğullarından Mustafa ve çocuklarının ay
rıca muhtarlık mühürü ta.'jidıklarnıı Jıbar e'tmş- 
tir. •

Dahiliye Vekâleti cevabınhia : Mezkûr kaza
ya bağlı Yukarı ve aşağı Karakısık namiyle 
ötedenberi iki köy olup ayrı ayrı muhtaı- tara
fından idare edilegeldiği vilâyetin işarına atfen 
bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1863 17 . I .. 1945

Fırınının açılmasına müsaade edilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

J)ahiliye Vekâleti cevabında: Ekmeğin kartla 
tevziine başlandığı 22.1.1943 tarihinde İzmir’
de 10() fırın mevcut olduğu ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından verilen unların bu fırınlara tev-, 
zi edildiği ve bundan başka 71 fırın daha mev
cut olduğu halde beher fırına yevmiye verilen 
G - 7 çuval undan bunlara verilememekte ve bu
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Arzuhal hulâsası ■ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

fırıncılar tarafından 'da mütemadiyen belediye
ye müracaatla un talep edilmektedir.

Esasen masrafını bile korıımıyan bu. unlar 
diğvı- ınüstodi vo onısalleriiıe do tevzi edildiği 
halde her gün ihtiyacı temine çalışan diğer fırın
ların vaziyetini müşkül bir şekle sokacağı nazarı 
itibara alrnarak bu suretle un tevzii tahdit edil
mekte olduğu mahallinin işarından anlaşılmakta 
ve vekâletçe bu hususta işin ehemmij^eti nazarı 
itibara alınarak vekâletçe de tasvip edilmekte 
olduğu bildirilmekt^edir.

îşin jjereği düşünüldü: Müstedi hakkında tat
bik edilen bu muamele hakkında tâyini mua
meleye mahal olnındıg'ina karar verildi.

Karar No. Karar tarihj

1864 1 7 . T . 1945

3443 ı 

3482':
Sabri Bucak, 
l'iucami mahallesin
de.
Siverek.

i  Kendisine intikal
eden ıravrimenkulün 

I ‘
,  t a s f i y e y e  t â b i  T u t u l -  

I  m a s ı  d i l o ğ i  h .

Arzuhalinde: 2510 sayılı kanun hükmüne '̂6- 
. re nakle tâbi tutulan eski Urfa Mebusu Ali Fuat 
î Bucak’ın vârişlerinden olması dolayısiyle has- 
! belverese kendilerine intikal eden gayrimenkul- 

lerin mezkûr kanunun 27 nci maddesi mucibince 
tasfiyeye tâbi tıitulmamasını istemektedir.

' Sıhhat ve tçtimai Muavenet A^kfıletinin ce- 
j vabında: Eski Urfa Mebusu Ali Fuat Bucak 
■13. .T. 1939 g-ün ve 2/10243 sahalı kararname ile 

' evvelce Amasya’ya ve ikinci bir kararname ile 
de Ankara’ya nakledihniş olduğu.

Bu şahsın Siverek’te bırakmış olduğu ga^Tİ- 
! menkullerin 2510 sayılı kanunun 27 nci maddesi 

mucibince tasfiye edilmekte iken kendisinin 
' ölümü üzerine bu tasfiye işinin arada birçok 
I vârisleri meydana çıkması ve l)u vârislerden ba

zılarının nakle tâbi tutulmaması sebebiyle ta- 
, mamen tasfiyeye imkân bulunmamış olduğu.

Dilekçe sahibi*Sabri Bucak’m iddiasına ge
lince:

I

' Kanunen nakledilen şahısların jreri ile alâka- 
i larının tamamen kesilmesi ırayesini istihdaf etti- 
' ğine fföre ölüm sebebiyle bu maksat kendiliğin

den hâsıl olmıış ve bu itibarla nakle tâbi tutul- 
mıyan veresesine isabet eden kısmın tasfiyesine 

I bittabi mahnl kalmamıştır.
Ancak nakledilen ve nakle tâbi tutulmıyan 

vârislere intikal eden malların taksimi kabil ol
madığı takdirde şujnıun izalesi suretiyle hissele-
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V rinİ7i tefriki ve .nakle tâbi tutulanlara ait olan-
 ̂ . ların tasfiyesi icabetnıekte olduğu bildirilmiştir.

İijiıı gereği düşünüldü: Eski Urfa Mebusu 
Ali Fuat Bucak’la birlikte olbaptaki kanun hük- 

j • ınnne tevfikan verest'sindcıı nakle tâbi tutulan-
; ların Diallarmııı ta.sfiyeye tâbi olduğı^ ve nakle

trıbi olınıyanların ise mütevcffaum gayrimenkul 
mirasından istifadede serbest bırakılmış olmasr- 
ııa göre Encümenimizde tâyini muameleye ma
lın! olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taribi

1865 17.  T . 1945

4781 Ziya Ai'dalıan. 
r)028 ' ( ’ ııınlııu-iyet müddoi- 

' umumiyi.
I lokimhau. bir kararla  istimlâk 

(■dildiğinden şikâyet.

Tasanuna'rında bu-, Aîüstedi : Ardahan kazasının Hanat nahiyc- 
lıınan aı-azinin yanlıcı' sinin \''aear çiftliğinin tapu ile müvorrislerinden 
nail ara/.inin yanliJ? ı intikalin tasarruflannda bulunan arazinin yan

lış bir kararla istimlâk edildiği ve istiıulâk be
deli de yanlış hesap edilerek mağduriyetlerine 
sebebiyet verildiği için kararın tashihi ile istim
lâk bedelinin usulüne tevfikan vej-ilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta : Mev
zuat hükümlerine göre müstedi ve his'sedarlan- 
Tia ait bulunan Tacar çiftliği arazisinin tesbit 
edilen kıymeti mahallî Ziraat Bankasına tevdi 
edilmek suretiyle ve arazi hissedarlarının herbi- 
risinin hissesi njsDotlerinin tâyini ile alâkadar- 
larma tevdi olunduğu ve bir kısmının istihkakı 
ise mezkûr bankada mevcut bulunduğu tatbik 
olunan muamelede kanun hükümlerine aykırı 
bir hareket olmadığı ve istimlâk edilen bu arazi 
tamamen tevzi edilerek başka arazi de kalma
mış bulunduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü :/ Dilek üzerine Encümenimiz- 
ce yapılacak bir mı/amele olmadığı ve ancak 
usulsüz ve kanun hükümlerine mugayir bulun
duğu iddia olunan . muameleden dolayı müstt  ̂ - 
dinin alâkadar kazai mercilere müracaatta muh
tar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1866 17 . 1 .1945
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Arzuhal verenle
rin adı, sam ve ' Arzuhal hulâBası Eucünıen karan ve ne «ebepten verildiği 
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HV Atahnr re ar

129İs'
Oeti kalan 
hoıvlîrntiîiı afi'/ ttile- 

İl.

1()*27 'VuKiıf Ocak. 
1036 M{inifatuvsKM. 

, Kweğiz.

Müstwlilerin ai’zuhîîlloriıule : Haziıu'doıı 1ak- 
si(U‘ siitrrı aldıkları ))afrlaj’m haraj» oklıif?uıı<la:ı 
\(- vaktiyU* l»ıı arazileri doğer kıym<‘lic*rind(*tı 
i'nzla aldıkiarıiKÎaıv bahsik' ınü1ri)aki taksit Icıi- 
jıin affını istemektedirler.

Maliye Vekâleti cevaknıda : Arltırma, \e Ek
siltme Kanunu İniküınlerine tevfikan v«' a(iık 
arttD’nıa suretiyle ınüstedilerc' ihale ve teffiz 
olunan ini arazilerin 1)or(.î 1>akıyeleri 8 524 lira 
olup taksitlerinin,3975 sayılı kanunla. 1040 yılın
dan 1960 yılına kadar 20 .sene ınüddelle \v 40 
taksite ha l̂annıı  ̂ ve İ m i suretle nıüstedi v e  ı-nı- 
sallerine âzami kolaylık îiösterilmesine nazaran 
başka TTUiaınele ifasına ınevznatm müsait olma- 
difi'i bihdirilmektedir^

İş düşünüldü: Tâyini muamt'iryt' mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1867 17 . r .1045

Paınifj<bı tevziatın- 
" dan i«tiiadi‘ etliril- 

me<li}ji hr

Müstedi r Pamııklu tevziatından istifade el- 
tirilnicdİRİnden ve ilân laribimle basta oldu^nn- 
daıı mazeretinin kabul edilmediî^inden şikâyet 
etmektedir.
• İktisat Vekâleti eevabında : Millî Korunma 
Kanununun 8 ve 11 nei maddelerine ırıüsteni- 
den neşıedilen 100 numaralı Koordinasyon Hey
eti kararınm 4 neü maddesine tevfikan milli 
fabrikaların münhasıran Devletçe mubayaa (‘di
len ]>amuklu mamnilerin Iah'zİ ve satışının Yv- 
kâlet murakabesi  ̂ altunla Hümerbank T̂ mum 
^füdürlü^ine t»‘vdi edilmiş obhifju ciJıetle bu 
salâhiyet»* dayanılarak tesbit olunan esaslara j;ö- 
re Sümerbank tarafından tevzi ililen ])amuklu 
ı‘wensueat,tan halka satış yapınak üzere toptan 
mal alaeak ınatıifaturacTİarın 1 . T . 1940 tarihin
den evvel bilfiil maııifatura^Mİrkla iştigal etmiş 
ve müesses tiearethane sahibi olmaları ve evve
lâ 31 . V  . 1941 de tesbit edilmiş ve bilâhare her 
türlü mazeret beyanlarını önlemek üzere 31 . 
VTT . 1941 tarihine kadar temdit edilen mühlet 
zarfında Vekâletlerine veya Süınerbank Umum 
^Müdürlüsüne alâkadarların müracaatta bulun
maları bilumum vilâyetler vasıtasiyle ilfrililere 
ilân edilmiş olduğu.

TVlüstedinin yukarıda zikredilen iki aylık 
temdit müddeti zarfında müracaat etmediği an-



« I Afzuhal verenle- 
■f j| rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Enciinıen karan ve ne sebepten verildiği 
^ , otui'duklavı yer •

lu:^ıl<lığına }jrön' hakkında istisnai l)ir m uam ele 
il’asınn imkân }i-ürülemediği bildirilmiştir.

' . İş (liişiüniildii ; İktisat \"ekâletinin hu nuı;ı-
Diclcsi  ii/erint* K neüm enim i/ce  yanılacak hir iş 
oIıniKİi.y'inH knrar verildi.

Karaı- No. kara.r İJirilıi

— 8i —

18G8 , 17.1. 194:i

:)17s Sadullalı (,-onl\\*i. 40 liralık talısis;ılın Müstedi : tstilıdaiıı edilmekte bulunduğu Hm-
-.)v(7 Kmniyot V. M. mü- verilm('di^i lı. niyet Umum Müdürlüğü mütercimlik kadrosuna

ter<’Mmlerinden. mulmysa« bulunan 40 Hra tahsisatın verilmedi-«
.\tıkara. ğinden îjikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâleti : Müstedi 213 lira maa!:;lı Em
niyet Umum Müdürlüğü 3 neü sınıf muame
lât memuru iken yabancı dil bilmesi jiebebiyle 
imtihanla 40 lira maaşlı mütercimliğe tâyini ya
pılmış ise do ,365G sayılı kanunun ve bu kanun 
izahnamesinin 6 ncı maddelerindeki sarahate 
binaen kadrosuna muhassfis maaş Mâliyece tediye 
edilmeyerek müstahak bulunduğu 30 lira üzerin
den maaşının tesviye edilmiş olduğu.

Bu kerre meriyet mevkiine giren 4598 sayılı 
kanumın izahnamesinin 4 ncü maddesinde bu du- 
mmda olan memurların almakta oldukları ma- ' 
aşta bir terfi müddeti doldurdukları takdird«‘ 
kadrosu dâhilinde üst dei'ece'maaijmın tediye edi
lebileceği tasrih edilmiş, bulundtı^.

Bununla beraber möstedinin bu hususta Ve
kâlete müracaatı vâki olmadığı bildirilmiştir. , 

îş düşünüldü : Müstedinin .mezkûr 4598 sa
yılı kanuH hükmüne tevfikan merciine müracaat 

' eylemesi ve hakkında, tatbik edilecek muameleye
' . kani olmadığı surette kazai mercie müracaatta

' bulunulması icabetmekle hâlen Encümtmimizde
tâyipi muameleye mahal olmadığına karar ve- 

, rildi.
I  Karar No. Karar tarihi

1869 17 . I . 1945
t

4870 Asitef)e köyJıalkı na- Tftpıak verilmesi. , Müstediler : Toprağa muhtaç bir durumda 
4952 ihtiyar heyeti. ' olduklarından civarlarındaki arazinin istimlâk

Söke. * I edilerek köy ahalisine tevzi edilmesini istemişler- ^
I dir.
' Sıhhat Bakanlığı cevabmda : ,

120 hane ve 650 nüfustan ibaret olan bu köy 
I ahalisinin maişetlerini temine kâfi zeytinlikleri
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'5 Arzıüıal vereııie- 
P ^  rin adı. sanı ve 'Arzuhal hulâsası Enci'mıeıı kararı ve ııe sebepten verildiği 

oturdukları yer
olmakla beraber toprağa mulıtaç (jiftĉ ik̂ rden bu
lundukları köylerine on kilometre mesaiVclo Ko- 
cagöz oğullarına ait uUız bin dekarlık (jii'llik 
arazisine yarıcılık yapmak suretiyle istifaîlc v\- 
tikleri anlaşılmakta ise de ahvali lıâzrra (kıljı.v ı- 
siyİH memleketimize iltica eden ınültecik^rin müb- 
rem ihtiyaçlanna bile kifayet etmiyen iskîîn tah
sisatı ile sözü geijcn çiftliğin istimlâkine imkân 
bulunmadığı ve bu sebeple müstedilerin istekleri
nin müsait bir zamanın hulûlüııde tetkik edile
bileceği ve alâkalılara bu suretle tebliğat ya])il- 
nıış olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Sıhhat Vekâletinin maddi'im
kânsızlığa mütedair mütalâası bildirilmiş ve En- 
cüraenimizce yapılacak bîr muamele olmndığııın 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1870 17 . I . v.m

;’)İI71 11 asan Durmuş.
51H9 I’tvköv dt‘.

r>ıı!‘̂ ari';1:nı •ııuılıa- 
eirlerindeh.

, ivil raca be \- - iiu rsa.

Sat m alarak ycrlcş- 
lild c ri araziıU'iı rika- 
rılın a k is le ııild iğ in - 
(leıı s ik â \( ‘t.

.Arzuhalinde: I!)30 s^MU'sindc Huly:arislandan 
t>cl(M-('l\ M u lıittin  Paşa \ ores(‘siıu1cn sal m alıuak 
su i’f l iy lc  \c r l( 'ş t ik h ‘ri ;ır'ay,i<ien -bumiin ıııahkem<‘ 
kiiraı-iyh' (;ikarılm ak iste n ih lik lcfin d cn  l>ahsil(‘ 
k(‘nf|iU‘rin(* bıı-akılnıasnn ist<‘nıt*kt(Mİii'.

S a f lık  B ak an lığ ı cevabında:
]>u ımılıacirh 'i ’ in noterlik(;e ımısa<l<lak muka-

\'fl(' ınncibiıi( ‘<' laalılıütlerini ifa iHİeıncdıklerin-
den dolayı vc'tcsenin nıahk(‘ni(‘ karariy le  muka-
v(‘ l(‘vi f('.shc‘ l(M-(‘k l)û verleri, baskasına satıms \v

i

tahliye i(;in de dâva açmış o ldukları ve m u m a
ileyh Kasan Durııu ış  tara fından  da mukabil d â 
va açılarak elyevm  bu dâvaların rüy<'t edilınekt<> 
ol'lu^aı b i ld ir ilm iştir .

Iş düşünüldü:
Hâdisenin  mahkem eye intikal e lm iş olnuu^ına 

na/.aran A nayasanın  T)4 ncü  maddesi m ucib ince  
l ' j ıcüm enim izce  tâ.vini luı ıamcleyc '  mahal o lm a d ı
kına karar  verildi.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

1871 17 . r . 104f)
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

A li  K ren .
Sivri hisarlı. 
(htmhırriyel nifilıall<i- 

siııde.
(E sk i  Ifnyınanu ka
zası n ü fu s  )<rıti))i) 
Polntir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hakanlık em rine nlnı- 
Dia kararının  knldı- 
nİKiası.

A i ‘/.\ıhaliu(l(‘ : H aymana n üfus  memuı-u Fazıl 
S iı- d ’iu yolsuz haı-okclh'rinin tahkikini ve. ken
disi hakkm daki vekâlet emrine alınmak kararr- 
ıım iialdırıImaHinı istemekti'dii-.

D ahiliye liakaiılıö:! eevahuıda:
Haymana nüfus memuru Fazıl Sirel’in aley

hindi; «‘vvelee Sivriköy muhtarr tarafından vâki 
ihbar üzerine nüfus memunı tarafından İnzım- 
ji'elen tahkikat icra edilmiş ve neticede idare hey
etince luiMii muhakt'mcsiiıe dair vorilen karar 
Devlet Şûrasınea da ta.sdik edilmiş .olduğu.

.Ancak hilafı vâki ihbaratta bulunan şiihsın 
mezkûr ihbai'atı müstedi nüfus kâtibi Ali Eren’- 
in tahrik ve teşvikiyle yaptığı anla^ldığındaıı 
Hakanlık emi ine alınmış ve bu Bakanlık emri 
karan aleyhine Ali Enai tarafından Danıştaya 
itiraz edilmiş ise de Dunı^tayoa bu müracaat 
ve talebinin reddedilmiş olduğu bildirilyiiştir. ‘ 

İşin fiereği.düşünüldü;
ıMüstedinin İmt iki talel)i de Danıştaycu lotkik 

ve karara raptedilmiş olmasına ĵ öre Encümeni- 
mizee tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1-872 17 . 1 .1945

5021 : Halil Uysal ve ar. 
7)1T5 ilasköy.

' Finike.

İd ler inde  bulunan 
akarının  ofisee mü- 
ItavaasniT istivorlar.

Müstediler: Arzuhallerinin büyük bir kısmı 
deniz seviyesinde olup kış mesviminde su altın
da kalmakla arpa, buğday ziraatine müsait ol
madığından ötedenberi âkdan, mısır ve susam 
ektiklerinden ve bunlardan akdairııını sırf yeri 
İzmir olup 462 sayılı Koordinasyon karan ile 
îzmir’e ithali menedildiğinden bilhassa 1943 
yılı mahsulünün ellerinde kaldığı ve muMtleri- 
nin ratıp olmasından ötürü üzerinden fazla bir 
zaman geçtiği takdirde çürüyüp mahvolacağın
dan Toprak Mahsulleri Ofisince satın almması 
hakkında vâki müracaatlarına alınamıyacağr 
cevabı verildiğinden, halbuki bir mahsnitin 
hem sarf yerini kapamanın, hem de satın alma
manın doğru olmadığından bahsile ellerinde ka
lan akdarının ofisçe mubayaasına karar veril
mesini istemektedirler.

Bu hususta Ziraat Vekâletinden alman ce
vapta :

5 . V I . 1944 tarihînde yürürlüğe giren 525
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rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası Encümc'n karan vo uc sebepten verildiği 
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sayılı karar mısrrm üç kapalı şehre de sokulma
sına müsaade etmek suretiyle bu maddeyi, ge
rekse akdarıyı Toprak Mahsulleri Ofisinin alım 
mevzuu haricinde bırakmış ve akdarının İstan
bul, İzmir, Ankara şehirlerine ithali yasağı kal- 
dıi'ilmrş olduğu bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü: Müştekiler, ellerindeki 
mahsulü her üç şehirde serbestçe satmak hakkı
na malik olduklarına î?öre arzulan yerine ş̂ elmiş 
olduğundan Encümence yapılacak l)ir mnamcic 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1873 17.1.1945

Ar. En. Başkanı 
Balıkesir 

H. Karan

M. M. 
Ordu

Kâtip
Tokad Ankara

H. Şarlan M. Develi N. Amlmtş
Balıkesir Balıkesir 

P. Etçioğlu H. Onat

Çorum 
N. Kayaalp

D^ıizli 
F. Asal

Gaziauteb 
M. Şahin

îçel
Şefik Tiirsnn

Kars
Z. Orhon

Kayseri 
K. Kemal Şatır

Kocaeli 
t. Tolon

Bamsun 
/. Ezgü

Van 
N. Berker

Yozgad 
y. D. Karslıoğlu

Giresun 
/. Oürak

T. B, M. M. Matbaan
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A R Z U H A L  ENCÜME; Nİ
H A r T A U l K  K A R A R  C  E  T  V  C  L.  *1
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25 . IV . 1945 ÇHrşamba

s

:):î70
541)6

Dilekçe verenlerin 
«di. üan; ve otur

duğu yer
Jlidayot Şirin.
.Moda ciKİ. Xo. 141 
Mctıu'd ’itı kahvesin
de.

- İ s t a n b u l .

Dilekçe özeti

Bil* va/il‘(' 
«lil(*ü:i İr.

v»‘i‘ilnu'Hİ

Komisyonun karan ve ne Sebepten \ıerildiğri

Dilekçi dilekçesinde ; Aslen Azerbaycan’h 
olup Millî ınücadole zamanı Anavatana geldi
ğini vc Türk ordusunda çalıştığını Devlet Demir
yolları temizlik işlerinde çalışmakta iken askere 
alındığını, terhisini mütaakıp kendisini e«ki 
görevine aljnadjklarını beyan ile mağdnriyetten 
kurtarılması için herhangi bir hizmete alınma
sını istemektedir.

îşin gereği düşünüldü :
Bir göreve alınması dileğinde bulunan dilek

çinin dilekçesi hakkında Encümenimize tâyini 
jmıameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1874 18 . 1 . 1945

•̂ 618
3(;'6Ö‘

3670
3713

Süleyman Potoğlu. 
Devlet Deıniryollarr 
ê Limanlan İşletme 

r. .Vlüdürlüğii Tiea- 
H‘l ve Hasdat Daire
si Voleu Bürosu me- 
murlanndan.
Aııkaı-a.

Cemal Vavaijyüar. 
Devlet Demiryolları 

Müd. Seferberlik 
Müdürlüğünde me
mur.
Ankara.

4:î7î> sayılı kanun<lan 
istifade (-»ttinljneleri
h.

. Müstediler : 4379 sayılı kanunun kendilerine 
de teşmili ve istifadelerinin teminini istemekte
dirler.

Münakalât Vekilliğinin 12 . X . 1944 günlü ve 
24206 sayılı cevabında kısaca bu memurların 
4379 sayılı kanunun şumulü dianda bulunduk
larından istifadeleri cihetine gidilmediği bildi
rilmektedir.

İş düşünüldü ; JVIaas kanununa tâbi olmıyaıı 
Devlet Demiryollan memur ve müstahdemlerine 
bu kanunun şumulü olnuulığı bildirildiğinden 
müstediler muameleye razı olmu^'orlam kâ âi 
mercie de müracaat edebileceklerinden Encümen
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi. .

Karar No. Karar tanhi

1875 18 . 1 .1945
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:i654
3607

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
M«lik Bİ?*İti(*İ.
I). 1). yollan V. Mü
dürlüğü Z»ı< ii:ileri İl
de memur.
Ankarjı.

Dilekçe özeti Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

3619 Osman Kızılören. 
3661 D. T), yollun ve Li- 

nianlan îşletmf T'. 
Müdürlüğü Hasılat ve 
Ticaret Dairesi Yolcu 
terleri Büroj^u. 
Ankara.

P»*ilıi BiiyüktıU)<;(T. 
3(564 D. D. yolları v.e Jyi- 

manlan tşletme TJ. 
Müdürlüğü Ticaret 
ve Ha.*îTİat Dairesi 
Muhasebe Bürosu me- 
nmrlanndarı.
Ankara.

'5ti2fl Orhan Baykal.
3H62 D. IX j'ollarr l'. Mü

dürlüğü eer îstatistik 
Kaleminde memur. 
Ankara.

362J j Muzaffer Alapür. 
3663 I D. yolları ve T/ı- 

manları lî̂ iletme TJ. 
Müdürlüğü Tiı-arel 
Tîa.sdat Daiıvsi F̂u 
haseİM' Bürosu uh'- 
ııi'u'arrodan.
Ankara.

3653 Raif Ülgen.
3696 D. D. yolları U. Mü- 

I dürlüğü Maliye ve 
I Muhasebe İşleri ReİM- 
j ligi Hosabat kalemin

de memur.
Ankara.



Ü .
36&7
3710

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Süleyman (ııbücr.
I). i), yolları r. Mü- 
dürlijğü Haailat Da
iresi Askerî Nakliyat 
Bürosunda Sınıf 2 
memur.
Ankara.

- S -

Dilekçe özeti Komisyonun karan ve ne sebepten venidiği

8691 Tui'jarul Dikmenli. 
^ 735"! D. D. yolJaıı U. Mü

dürlüğü Hareket Da
iresi İstatistik Büro
sunda memur. 
Ankara. '

5235 Abdurrahman Oüle- 
5345 ‘

.M ey di. M mahallesi. 
İskilip.

Mâl Aliyet maa.şı bağ
lanması dileğine dair.

Geçen Umumî Harpte Bağdad’m Diyare 
mevkiinde enkaz altmda kalarak gözlerine dolan 
kum ve topraktan ötürü alil kaldığı için inalûli- 
yet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alman cevapta : Müstedi geçen büyük 
harpte gözlerine kum ve toprak dolduğunu ve 
bundan dolayı sakat kaldığını ve esarette tedavi 
edildiğini beyan etmekte ise de bu iddiası o za 
man tedavi edildiği hastane kaydı veya raporuyla' 
tesbit edilemediği gibi gözlerindeki trahom hasta 
lığının gerek harpten ve gerekse esaret esnasında 
husule geldiğini tevsik edemediğinden Yüksek 
Meclisin 1004 sayılı karan karşısında dileğin ye
rine getirilemediği ve bu iş için Askerî Temyiz 
Mahkemesine de dâva açtığından verilecek kara
ra göre muamele yapılacağı bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Müstedi hak iddiasiyle Tem
yiz Mahkemesine müracaat ettiğine göre Meclis 
Umumî Heyetinin 311 sayılı kararı karşısında 
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No Karar tnrilıi

1876 18 . I . 1945

5295
5412

i lay»lar Erbaş. 
AitihdaK mahalle,si 
Xo. 811 
Ankara.

Muhtaeı nmavcnet ol- 
duğundan yardnn ya» 
pılnıası.

 ̂ Dilekçi dilekçesinde : Adapazarı yei'sai’smtı- 
sından 4 nüfus ailesi vo himayesinde bulunan 
kardeşlerinin ailesiyle birlikte perişan bir halde 
bulunduklarını kendisi felâket }rü2ünden cinnet 
hastalığına tutulduğann ve çalışamadığım, yar< 
dım yapılmasnu istemdedir.
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İş düşünüldü : Dilekçinin yardım yapılmasr 
dileği karşısında Encümenimizee tâyini muamele- 
' ye mahal olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

1887 18 . I . 1045

5341 I 
5464 I

Omiiijui Zoki İmamnğ- 

lu.
ru n ılıu riy p t mahal. 

Kavseri.

.Millî K orunm a Ka- 
l u ı n ı ı n u n  oO ucu mad- 
d('sinin tadili h.

Dilekçi dilekçesinde: Zamanın olağanüstü 
halleri göze alınarak kira bedellerinin arttırıl
ması için Millî Koruımıa Kanununun 30 ncu 
maddesinin tadilini istemektedir, 

tşin gereği düşünüldü :
Dilek mevcut alücâmı tadil mahiyetinde bu

lunmakla Encümenimizee bir muamele yapılma
sına imkan olmadığına karar verüdi.

Karar No. Karar tarilıi

1878 18. I . 1045

r>344
5472

,Mıi'<n KanToş. 
H oşn ııd iyo  ınahalh*si 
A y te n  sokak No. 10 
H. de.
Kınokli.
Piskisohir.

tV ret le  ıııüddo-
t.inin tekaütlüğünde 
hc-iap ediimos.i dileği 
h.

Dilekçi dilekçesinde ; Ücretle geoeıı zamanıtı 
tekaütlüğüne mahsup edilmesini istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Dilek mevcut ahkâ- 
lİH tadil mahiyetinde görülmeltle Encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1879 18 . I . 1945

3455 N u r i  V m n .

ŞiSa*? Ihiiaiiiye Yalıbc^ı No. 
50/1
CskÜ4İar * İstanbul.

‘ laartf  B akanhğınea  
B ir  vazife  verilmesi 
dileği h.

Müstedi arzuhalinde ; Vazife yapmamak se- 
!lehinden dolayı öğretmenlikten eıkarılmış ve 
ovvoleo Arzuhal Encümenine vâki şikâyeti Ü2e- 
ı-ino öğretmenlikten gayri bir vazifede kullanıl- 
inak üzere çıkaraıa kararını kaldırmış ise de Ma
arif Bakanlığınca kendisine halen bir vazife ve
rilmemiş olduğundaiı şikâyette bulunmaktadır.

.Maarif Bakanlığının 8 , XI . 1044 günlü ve 
18124 sayılı yazısjnda öğretmenlikten b a ^  nar 
sil İvir vazife istediğinin dilekçiden sonılup öğre
nilmesi ve bildirilmesi için maarif. müdürlüğü
ne yazıldığr bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Encümenin kararı dairesinde 
bir vazifeye .tâyini inin müstediden sorulmuş, 
’^anunen ve yapabiloeeği vazifeye tâyinine Vekâ
letime tevessül edilmiş bulunduğuna göre Encü-
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mence bnjjka hir muamele ifasına mahal olmadı- 
ı̂n.'i. kai'jır verildi.

Karar No. Karîîr tarihi

1880 18 . 1 . 1945

5428
5İ^4“

5ti!)2

()120
()MÖG

r.iso
r)2!>4

i>rtim Acarlı.
I '(‘vzioRİ\ı.
1 ’  (' 111 \’p rn n k ö \i i n d eri. 
A ıac .

Orman ldare*(i mua- 
MK'lîitıH'İjm sikA\'<'t.

Şevket Uluta .̂ 
(Juk\ırmeseit altıncı 
' *lvak No. 52 
.dana.

'raılıfdi!. M 
sikrıvet.

vcp'iid» n

•-Müstedi arzuhalinde : Alahallî orman idaresi 
nıuamelâtmdan şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinden alınan cevapta : 'Mahal
linden al ınajı izahata ve merkezde bulunan dâs- 
yalaj’ üzerindeki incelemelere göre mumaileyh 
Daim Acarlı’nın orman mefhumuna giren bir sa
hayı orman değilmiş gibi tahrip ettiği ve mah- 
keınenin bir ilâmını icra memuru ile müştere- 
ktMi tahrif ile mahallî orman teşkilâtına tebliğ 
ettirdiği anlaşılmasına ve ba^kaea tebeyyün ederi 
kanuna aykırı ahval ve harekâtına binaen taki
bat için evrakının Cumhuriyet ^Müddeiumumiliği- 
n(> tevdi edilmiş olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Hâdisenin kaza merciine inti
kal etmiş olmasına göre Encümenimizce tâyini 
muameleye' nifihal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1881 18 .1.1945

.Miisic»!': arzuhalinde: Binbaşılıktan emekli 
olup almış olduğu ikramiye ile kolonya imaline 
ve tuhafiye e«yası ticaretine başlıyarak çocukla
rının tahsil masraflarını temini ile uğraşmakta 
iken tarhedilen fazla miktar vi'rgiyi ödemek za
ruretinde kaldığı için vaziy«'tinin sai'sıldığını bu 
sebepten dükkân ve tuhafiye eşyasını bir tâliln* 
•h'vredorek evinde terzilik ya))makta olan kı- 
zuırn yanında^ yalnız kolonya imaliyle meşgul 
olduğunu fakat bu işten dolayı da evi bir ima
lâthane kabul edilip kirası vergi olarak tarhe- 
dilmek istenildiğini bu vaziyet kaı ş̂ısında terki 
ticaret <‘dip mahal ine mah'ımat verdiğini, tâbi 
tutulduğu bu son vergi mükellefiyetinden dola- 
yı tekaüt maaşından başka bir geliri bulunmadı
ğı i(*in güç bir durumda kaldığını, borcunu İMİe 
nif'k kudretinde olmadığından, kendisine bir iş 
gösti'rilmesini istemektedir.

İş düşünüldü: Alüsiediye iş tedarik ve temini 
encümenimizi alâkadar etıniyeceğinden memuriyet 

şerniti haiz olduğu suretle ehliyetiyle mütenasip



s. Dilekçe verenlerin
^  I adı, sanı ve otur* 
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bir i.ş<* tâyinini aİjUcadar bulunduğu makama 
talep ♦‘(mokt<* muhtar olduKuna karaj- vorildi.

Ivarar No Karar tarihi

1882 18 . r . 1945

4952
5044*

izzet (»ögül. 4282 sayılı kamuiıın
Kimyager yüzbaşı M. kimyagerler lıakkmda 
M. Vekâleti Ur. Sb. tatbiki dilemine dair. 
A'est. K. Deniz kimvj’ ■
evi.

Müstedi arzuhalind(!; Bahriye Mektebini ik
malden sonra Deniz subayı olarak hizmete giıxli- 
ğini, M. Müdafaanın tensibiyle Üniversitenin 
Kimya sjubesinde okuNup buradan da mezun ol- 

I duğunu M. M. N’ekâleti \'üksek tahsil gönuüş 
olanlara kıdem zammı vermeyi esas itibariyle 

' kabul flmifj olduğuna göre kendisinin bu haktan 
. mahnım edildiğini Bahriye Mektebinden ayni 

tarihte mezun olan a.kadaşlannın denizde ealı.'j- 
t ıklan eihetle her rütbede bir sene noksaniyie 
terfi ettikleri halde kimyager olarak karada va
zife gördüğü i(,*in bu şı-kilden istifade e«iemcıli- 
ğini ve yüksek tahsil gürmüş olduğu halde mağ
dur edildiğini 4282 sayılı kanınıun kimyagerhr 
hakkında da tatbik edilmi‘si i(,*in bir madde ilâ
vesini istemektedir.

işin oluru ilüşüuüldü: Küçümenimizin her
hangi bir kanuna madde eklenmesine salâhiyeti 
olmadığı gibi Umumî He '̂ete ait olan bu hususta 
da kanun teklifine salahiyetli makam ve şahrs- 
1ar tarafından teklif vukuu icap edeceğine gön- 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5135
5239

Azime özkayan. 
Mahmu<Uye mohalh'- 
si Ijeblebiei So. No. 
24
înnir.

Yugoslavya’da bırak- 
t'ğı arazisine mukabil 
alınan bedelin bir kıs
mının Kızılaya bir 
kı<Nmının ' kendisine 
vr'rilmesi dileği-h.

1888 18 . I . 1945

Müstedi arzohalinde : Memleketi olan Yugos
lav’ya da bıraktığı arazisine mukabil alınan bede
lin Kızılaya verilip kendisinin muhtaç bir vazi
yette kaldığına ve hakkının verilmesine dair 
bundan evvelki dilekçesinin Arzuhal Encümenin
ce bu husaşta mevzuatı kanuni olmadığından ta
lebinin isaf edilemiyeceği kararma bağlandığını 
halbuki dileği vicdana taallûk ettiğini bıraktığı 
mallarm «dörtte birini Kızılaya teberrü edip 
diğerlerinin kendisine bırakılmasını istediğini bu 
kabil olmazsa ihtiyar vaziyette uğradığı sefalet
ten kurtarılmasını istemiştir. 

İşin gereği düşünüldü : Müstedi-nin evvelki 
istidasına karşı müracaatını şekü ve mahiyetine
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4'7(i7 fhıstin Congi.
4842 Cîin)iik<*])ir DiahaJ. 

Şîıru]» ûmîli.
A v n n o s .

göre Enoümenimizce talebinin isafına imkân ol
madığı bildirilmesine ve mûstedinin bu defaki 
müracaatı da aynı mahiyette olmasına göre bu 
defa da hakkında tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1884 18 . I . 194T)

Kendi nıalısulünden 
k(;iKİi i(,Miu'si i(;iıı yap- 
lifîi ş;n’ap^an istilılâk 
resmi «ılındığından şi

kâyet.
İ zmir .

^ 0  sayılı kanunun 14 ncü maddesi kendi 
mahsulünden kendinin içimi için 500 kilo şarap 
yapmağa ve bunu istihlâk rüsumundan müst^na 
tutmayı tecviz ettiği halde kendisinden rüsum 
alınmaktadır. Sebebi de şarap âmili olmasından
dır.

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin 1 . V . 1944 
günlü ve 23363/1 sayılı yazısında 4250 sayık ka
nunun 12 nd maddesinde kendi kullanması için 
kendi mahsulünden 500 litreye kadar şarap ya
panlar isticoıa edilmek icabederse de bunun şarap 
âmillerine şümulü olamıyacağı ve müstedinin aç
tığı İdarî'dâva üzerine Devlet Şûrasmca da aynı 
yolda karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Müstedinin Devlet şûrasına açmış olduğu ida
ri dâvanm înhisarlar idareânin mütalâasına mu
vafık bir suîette hal ve dâvanm reddedilmiş ol- 
masma g5re Encümenimizce baı^aca tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1885 18 . I . 1945

5493 Sadettin Türüng.
5(Î2^' Vukarıpazar Akçako

ca mahal. îıifiraltı 
sokak No. 40 
l/mit.

Bil- is veı-ilnu'si lı. Müstt*di arzuhalinde : İzmit’te kasaplık tica
reti yapmakta iken malî dunımunun bozulması 
sebebiyle terki ticaret ettiğini, seliloz fabrika
sında münhal bulunan idare memurluğu kadro
sundan vazife istediği halde kendisine göre bir 
vazife olmadığı bildirilerek kovulduğunu, bu ha
karet Türk Ceza Kanununun maddei nıahsusa- 
ama uygun olduğu iein failin cezalandırimasını, 
diğer taraftan kazanç vergisinden dolayı borç
lu olduğu iein kendisine bir iş bulunmasını iste
mektedir.

İşin oluru düşünüldü : Hakkmda hakarette 
l)u]unanlara dair müstedinin şahsi ceza dâvası 
ikamesinde muhtar bulunduğuna ve iş bulunmar
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•sr talebinin ise EıU'üıuoııİTnizec tetkika mahal o!- 
luadiKiHii kiiıar verildi.

K arar  No. K arar  tarihi

1886 18 . T . 1945

5424
;)r)r)0

Memet Tüzkan. 
Si 'leuk mahallesi İs
kele sokak No. 5. 
A o ta lv a .

T ekaüdiye  hakkının Müsti'di arzuhalinde : T ap u  sicil mennırlu- 
verilnıesi. ^uııda vazife jîöm ıekte iken isnat o lunan riiş-

vet su<:undaıı dolayr nıahkomeee b ir  sene m a h 
kûm iyetine  ve ü(  ̂ ay  m em uriyetten  malırumiy<‘- 
tinr kiirar verildijrini.  cezaşını (^ektikten sonra 
27) srtii‘ lik ıiK'jnur huiıııııiıası d o la j ’ isiyle tekaü-
• liyesitıin verilmesi hakkında Devlet Şıırasnıa 
vaki m üracaatı reddedildij^ini,  4 ^*oeuğunu y e 
tiştirmek u-iieliigü il(‘ sıkıntılı b ir  du ru m d a  bu- 
!uıı<lu}j*ıı i(;itı tekaüfliye hakkının iadesini v e y a  
evlâtlarının tahsiline mt“dar  olacak yetim  tahsi- 

' salı faslından maaş verihnf'sini istemektedir.

Iş d ü şü nü ld ü  : M üstedinjn  tekaüdiyesinin  ve- 
: ilmesi hakkındaki müracaatı Dev'let Şû rasm ea  
tetkik e<lilerek retidedilmiş olmasına fföre E n - 
••ümenimizce tâyini muam eleye mahal olmadî^r- 
na ve evlâtlarına d a  kezalik maaş tahsisine im 
kân bu lunm adığına karar verildi.

Karai'  N(*. K arar  tarihi

1887 1 8 . 1 .  1945

5229 j ()«maii G örg im , 
5̂ 39̂  i sokak No. 3 

S a f iy e  Ero l  eliyle.
■ Ka<lıköy - İstanbul.

llizıiH'ti ah 're  veril- M üstcdi ar/.uhaliu<le: Hizm eti ahire znmnn ta-
mesi. lebinde bulunm uştur.

M ünakalaa Bakanlifj ının eev;ıbmda : Müstedi- 
nin tekaütlüğünün icrasını müteaki]) 18.11.11)2') 
tejı l . 1 . 1928 tarihine kadar  ge<:en maaşlı m e
muriyeti  i<Mn hizmeti ahi ı e  zammı vei’ilmesine o 
zaman cari bu lunan  182r> tai-ihli Ask('i-î Tekaüt 
Kanunun ahkânır müsait bulunnuKİığı.

Maaşnun ücrete kalbedild iği 1 . 1 .  l!)2S taı i -  
hindeiı D en izba n k ’a intikal ettiği 1 . I . 19:^S tari
hini' kadar ^eeen 10 sene za ı f ın d a  ise tekaütlü 
ğe tâbi o lm ayan ücretli nu-muriyetle istihdam 
(dilmi^ bu lu n duğu  cihetle m ezkûr talehinin isa
f ına esasen imkân ji<»rülememekte olduğu.

D en izba n k ’a intikaliıulen ()5 ytuşını ikmal e t 
mesi y ü zü n den  k ayd ın ın  silindiğ i 13 . 1 . 1942 
tîirihine kadar  geçen  zaman ieinde ise tekaüdc'U 
müstahdem bulunm ası sebebiyle D enizyollar ı  ve
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Linıunları İşletme Umum Müdürlüğü tekaüt san
dığı ile alâkalandırılmamış ve zattMi 1337 sayılr 
kanunla hizmeti ahire zammı veıümesi hususu 
tecviz edilmemiş olduğımdajı dileğinin bu son 
hizmet müddeti için dahi yerine^ getirilmesine 
imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İşin gereği düşünüldü: Münakalât Bakanlı
ğının mütalâasına nazaran lıâdise bir İdarî dâva 
mevzuu teşkil eylediğinden müstedinin salâhİAT.tli 
ka/fl mereiino müraenatta muhtar olduğuna ve 
encümenimiz<*e tâyini muameleye nuthal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

1S88 18 . I . 1945

0(172 : 

r>i7Ö’
I

6241 i 
6431'

Şf'ker özdamar. 
.S'iltanselim ınahül. 
Sabık otomobilci. 
(Giresun.

Adliye Bakanlığı Ilu- 
! İcri Umum Mü- 

<İÜ rliiğündeki Dosya- 
jrıı t(*tkiki dileği h.

Müstedi arzuhalinde : Kamyonculukla iştigal 
edip Amerika’dan getirttiği bazı alât parçalarını 
Sadıkzadelt'i' acentasının gasbettiklei'ini, noterlik 
vasıtasiyle bu hususta kendilerine yaptığı ihbar
nameyi ĉ Avapsız bıraktıklarını. Sadıkzadc Emin 

: hakkında Hukuk mahkemesine dâva açtığını, 
Sadıkzadele. in servet’ ve nüfuzunu düşüneıvk 
bir taraftan da lîeisicumhura, Büyük Millet Mec
lisine müracaatlarda bulunmak zaruretinde kal
dığını, memleketteki .salâhiyetlileV tarafından 
Sadıkzadelvrin bililtizam tutulmalan hasebiyle 
celselerin uzatıldığını ve neticede aleyhine çıkan 
lıükümde (miîruruzaman) esbabı mucibesi bu
lunduğunu, bu esbabı mueibede Temyiz tarafın
dan tasdik edildiğini, Sadıkzadelerin tamamiyle 
nıütegallibe olduğunu, kasten müruruzamana uğ
ratılıp görülmeyen dâvası hakkında tetkikat yap
mak için Adliye Bakanlığı Hukuk İşleri Umıjm 
Müdürlüğündeki dosyasının celbiyle hakkının 
tezahürünü istiyor.

İşin gereği düşünüldü: Tamumt*n hukukî ma
hiyette olan hâdisenin salahiyetli mahkemece 
tetkik edilmiş olmasına göı-e Eneümenimizce bu 
hususta tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No Karar tarihi

1889 18 . 1 .1945



H)

S I .

4770
4S45

Dilekçe verenlerin 
adı, s^nı ve otur, 

(Inğu yer
i êki Işık.
A vanos ka'in iikarm .

Dilekçe f)zeti

Teftiş Heyeti Reisi
nin işi iyi tetkik ede
rek yalancı ve haksız
ları tı*<*zi\'o (*ttrni)e- 
(liî'ine dair.

Koınisyonun kararı vt̂  ue sebepten veri

Müstedi : Evvelce venniş oldıı^  arzuhal 
üzerine Eneünıence dileği üzerine tâyini mua- 
nt«M(‘ve mahal göı-üinıenıiş ise' de esas iddiası 
Temyiz Mallkenıesi kararının bozulması olmayıp 
teftiş heyeti reisinin işi iyi tetkik edip yulaner- 
ian, haksızları tecziye ettirmediğine mütedair 
olduğundan yeniden tetkikat icrasını istemekte
dir.

İş düşünüldü : Bu son dilek üzerinde de Ar
zuhal Encümeninde tetkikat icrasına imkân ol-

V

luadığrndan istidanın hıfzına.karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1890 18 . T.1945

5254 Şakir Turgut Özkut. 
53G8 Mey<lan mahal. 

Birecik - l'rfn.

5265
5380

5380
5506

Parasız okullara alın
ması VI* bir işde ça
lıştı n İması dilcirinc 
dair.

Abdurrahman Oktel. 
Küçük Langa Tram
vay caddesi No. 128 
Terlikçi J5'-''ki Usta
nın evinde.
Enu-kli muhabere 
\'üzbaşısj.
Aksaray  - İstanbul.

Rize orta okulu birinci sınıfında okumakta 
iken vazıyetinin bozulması dolayısiyle Birecik’e 
gittiğini ve tahsile devam için müracaatta -bu
lunmuşsa da dinlenmediğini, bugün sefü bir bu
nunda bulunduğunu, tahsiline devam «edebilmo 
si için meccani bir mektebe alınmasını, olmaz
sa bir iş verilmesini, bu da olmazsa hudut harici 
edilmesine müsaade istemektedir.

tş düşünüldü : Müstedinin müracaat şekli ve 
isteğinin mahiyetine göre Encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1891 18 . 1 .1945

Vaziyetinin tekrar in
celenerek memuriyet 
hakkının verilmesi 
dih-y-i h.

Arzuhalinde : frayriahlâki bir suçtan dolaba 
az bir para ile tekaüde sev^kedildiğini, hakkın
da cereyan eden muhakeme safahatı bir'taraflı 
cereyan edip hatalarla dolu olduğunu, vaziyeti
nin lekrâr incelenerek memuriyet hakkı veril
mesi için affedilmesini ictemiştir.

îşin oluru düşünüldü : Kazai mercilerden sâ
dır olan hüküm ve kararlar hakkında Encüme- 
nimizce tetkikat ifasına salâhiyet olmadığı gibi 
kezalik mü. t̂edinin mahkûmiyetinin affı husu
sunda tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1892 18 . 1 .1945
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1 )il ek ê verenlerin 
}idı. sanı ve otur

duğu yer
li î ısıui ICar.al)Uİuf 
> . P.. 1’ . İdare heyeti 
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Dilekçe özreti

Hukuk Tsuls Muha
kemeleri Kamınumın 
<) I ııei maddesinin 
dej îşlirilmesi lı.‘

Komisyonun kararı vo ne sebepten verildiği

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bay.ı 
maddelerinin değiştirileceğini istediklerinden 
mezkûr kanunun 61 nci maddasinin de değişti
rilerek üç ruhsatnameli vekil adedini beş avuka- 
tm bulunmadığı yerde beş ruhsatlı dâvavekili 
kabul edel)ilir şeklinde tadilini veya hiç olmazsa 
şimdiye kadar üç nıhsatnamenin bulunmadığı 
yerde beş sene devamlı surette Hukuk Usulü 
muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesinden 
istifade ederek ruhsatnamesiz vekillik yapan şah
sa bir hakkı müktesep verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü : Tesise taallûk eden dilek üze
rine tâyini muamel^e mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Kaı*ar tarihi

1893 18 . I . 1945

4854
4 ^ '

Faik Vamansu.
Olla okul matamatik 
öğretmeni.
İnebolu

liarem Kanunundân 
evvel almış olduğu 
nmaşnı hakkı mükte
sep addedilip edilme
yeceği hakkındaki tef
sirin yapılmasını is
temektedir.

Müstedi : Barem Kanunundan evvel almış ol
duğu maaşın bir hakkı müktesep addedilip edil- 
miyeceğine dair Divanı Muhasebatça lüzumlu gö
rülen tefsirin yapılmasını istemektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin istidası münderi- 
catı tefsir talebine mütedair olup Eıu;ümenimizcc 
tâyini muameleye mahal olmadrğma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1894 18 . î . 1945

Remzi Alpan.
494€ Mitatpaşa Acılık cad. 

; No. 44 
Emekli polis. 
Zonguldak.

>faaş bağlanması h. Müstedi arzuhalinde : On dokuz senedenberi 
muhtelif yerlerde polislik vazifesiyle çalışmakta 
iken diderine ânz olan «romatizma hastalığından 
dolayı az bir ikramiye ile vazifesine son verildi
ğini hâlen muhtacı muavenet bulunduğundan em
sali gibi bir maaş bağlanmafimı istemektedir.

İş düşünüldü : Encümenimizin maaş tahsisi
ne salâhiyeti olmadığından tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1896 18 . I  . 1945
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^ Ş e k ç T ^ ^ S e r ın
adı, sanı ve otur

duğu yer
Niyazi Kı*turan. 
İsnn'tinönü cad. No. 
24
Emoi<li yüzbaşı. 
Ankara.

Dilekçe özeti.

E.ski tekaütlerden o- 
luj) ıııenun-ino yapı
lan yardııudan isti
fade ottirilmesi dile- 
jri İl.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

Müstedi eski tekaütlerden olup memurine ya
pılan yardımdan istifade etmediğini, l)u imkân
larından hissedar edilmesini istemiştir.

İşin Gereği düşünüldü : Mütekaidine giyim 
eşyası verilmesi hakkında mevzuat olmadığından 
bu hususta yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1896 18 . 1 .1945

3344
3381

HulıVı Arinıan. 
Burhaniye Mahkeme 
nıaljallo.si Cumhuri- 
yı*t Yai“savcu4i.‘ 
(Alüddoiumumî mua
vini),
li;ılıko>4İr

Tapusuna sahip bu
lunduğu /(‘vtinlik h.

Dilekçi dilekçesinde : Tâpıısuna sahip oldu
ğu zeytinliğine ol uzatan Mehmet -Dinlence adın
daki l)ir şahıs lıakkında kaymakamlığa olan şi
kâyeti sonunda Mehmet Dinlence’nin müdahale
sinin menine ve zeytinliğinin kendisine teslimi
ne dair olan idari karar alıp metruk mallanian 
olan zeytinliğinin bugünkü sahiplerine göre hu
dudunun düzeltilmesi için dâva açtığım, Meh
met Dinlence’de adı geçen zeytinliğin bir kısmı
nı ihya ettiği için tescil dâvası açtığını, iki dâ
va birleştirilerek görülmeğe ballandığı bir sıra
da tevzi edilen yerlerin nereleri olduğunu ger- 
ĵ M'kleştirmek malî makamları ilgilendirdiği V(‘ 
bunun senelere muhtaç olduğunu dü.şünerek dâ
vasından vazgeçtiğini, Mehmet Dinlence’nin tes
cil dâvası da (müruruzaman iktisap etmemiş) 
olması bakımından reddedildiğini, bu karan 
t(‘myiz eden Mehmet Dinlence^nin^vekili Fehmi 
kajnnakamlık tarafından verilen idari kaıurru 
refi için dâva açtığını, fakat kararın yine tas
dik suretiyle geldiğini, bu suretle Mehmet Öin- 
lenee’nin ^ej-'tinliğe olan mülkiyet iddiası orta
dan kalktığını, fakat hir çok yerlere başvuran 
Mehmet Dinlence Yüksek Kamutaya da başvu
rup «lilekçesinin kanalından kajTnakamlığa *gel- 
mesiyh.; kendisinden habersiz ve Mehmet Din
lence’niiı adamları olan murakabe heyeti ile in-‘ 
coiemo yapılarak eski kararın bozulmasına, 
tapulu malın Mehmet Dinlence’y© verilmesine 
ve kendi müdahalesinin- menine kaymakamlıkça 
karar verildiğini, 15u işin muhakeme edilmek su
retiyle kendi tarafına düzeltilmiş kararlar bu
lunduğunu yetkili makamlara bir çok dilekçele
riyle bildirmiş ise de dinlenmediğini, Mehmet 
Dini ence’nin yine zeytinliğine €İ uzatması se
bebiyle yeniden dâva açtığını,- kaymakam bu
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Dilekçe ’̂ei’enlerin 
Htiı, sam ve otıır- 

(luffu yer
Dilekçe özeti Komisyon mı knı-an ve ne sebeplen verildiği

kararını ]\rehınet Dinlence’nin mülkiyet clâvası- 
 ̂ nnı rtKİdine ait temyizen tasılik edilmiş olan 

kararın kaziyci muhkeme halini aldığını bildiği, 
hııkie v(udiğini, kaymakam yine bu kararmi 
iMehmet Dinlenoe’nin ilk idari kararın refine 
dair a<*tığr dâvanın reddine karar verildiğini bil
diği halde verdiğini  ̂ bu hareketin 1331 sayılı 
kanunun yedinci amddesine ve 2311 sayılı kanu
nun nizamnamesine uygun olmadığını bahsedei'ek 
uzun zamandan))eri (,*ekmekte olduğu bu sıkih- 
tılî hallerin gereğinin yapılmasını istemektedir.

 ̂ İşin gereği düşünüldü : Doğrudan doğruya 
I mahkemeye ait ve mahkemeden sâdır olacalc 

hükme tâbi bu mesele hakknıda 311 sa3̂ 1ı Yük
sek Kamutay karan mucibince Encümenimizce 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar ve- 

I rildi.
Karar No. Karar tarihi

1897 18 . 1 .1945

4786
48Ö()

O. MuNtafa Karadeniz. 
B(*şikdüzü nahiyesi 
köyünden.
Vakfıkebii- - Trabzon.

Avcılıkta l)ir kaza ne- - Avcılıkla meşgul olduğu zaman Dinamit 
tieesi ellerini kaybet- j patlaması yüzünden bir gözünü ve ellerini kay- 
tiğinden ailesi efra- (' bettiğini, altı nüfus aile sahibi bulunduğunu, 
»lını îjeçindirebilmesi i maişetlerini teminden âciz kaldığını, münaaip bir 

maaş tahsisini istemektedir.
İşin gereği düşünüldü : Müâtedinin sivil eş

hastan olup resmî bir vazife ile tavzif edilmemiş 
olmasma ve malûliyeti de bu gibi sebeplerden 
mümbais olmasına göre hakkında tâyini muame
leye mahal dmadığma karar ve^di.

Karar No. Karar tarihi

i<;in bir ııniiiş bağlan-
IIIUHİ h.

1898 18 . I . 1945

5483
" ^ l î

Hafıza Veı*sel. 
Kâ/inıiye mahallesi 
Yeni (M'şme sokak No. 
:îS
Oorlıı.

»Vynı yardımdan i«ti- 
fad(‘ eltiriIrn«‘Kİ dile
ği h.

Dul olması sebebiyle aynı yardımdan istifade 
ettirilmesi için Maliye Vekâletine vâki müracaa
tına € kanunun hâlen dul maaşı almayanlara şü
mulü olmadığını ve on senelik maaşmın birden 
verilerek Devletle alâkası kesildiği için kendisi
nin bu kanundan istifadesine imkân olamıyaca- 
ğı » bildirildiğini halbuki, on seneliği birden 
almaUa Devletle alâkası kesilmiş sayılamıyaca- 
ğmı çünkü on senenin hitamında yine
verilmesi için vâki mûnuiaata gayrikanuni sayı-



U, i Dilekçe verenleriıt 
^,i adi, sam ve otur- 

İD ^  ̂ cîuğu y e r

ü B irrunnrî

Dilekçe özeti Kornisyomm karan ve ne sebepten verildiği

' lamıyacağmıu, aynı yardım hakkmdan istifade 
, ettirilmesini istiyor.

Gereği düşünüldü : Tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1899 18 . I . 1945

5377 (V îuil  Araz. 
rMOrf Capıık mahallesi.  

M ardin .

\'(‘rilen Danıştay'ka
rarlarının kaldırılma
sı <lileği h.

5325
5447

5070

7ri().S

Dilekçi dilekçesinde ; Faizciliği sanat haline 
getirmiş olduğu ve keyfiyetten mal dairesini ha
berdar etmediği beyan edilerek takdir olunan 
kazanç vergisine ait kararm Devlet Şûrasınca da 
tasdik edildiğini, bah.sile kendisine isnat edilen 
bu hareket doğru olmadığı için Devlet Şûrası 
kararının refini istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Yüksek Kamutayın 
803 sa ^ ı karan mucibince Eneümenimizce yapı
lacak bir muamele ofhnadığına karar verildi.

"Kaıar No. Karar tarihi

1900 18 . I . 1945

\'ehl)L Taner.
R(\şinci süvari alayın
da ınovkuf Harran 
•Jantlarına lıöliik ko- 
iımtanı üsteğmen. 
Siverek.

Evrakının IJrfa As- Dilekçi dilekçesinde : Alınış olduğu arama 
liyt* (V/.jr mahkemesi- , emriyle (Siverek) (Mizar) bucağına bağlı (Zi* 
ııc viM İlm<‘ >i'dileği h. i bin) köyündeki bir evde görievini yaptıktan son- 

nr ba2i'mallan alıp zimmetinde gizlem^ suçun
dan bir sene üç ay hapis cezası verildiğini, yar- 
gtlımmâ i^ ı̂ıde bir takım yolsuzluklar bulundu* 

I  ğundan bahsile bu karann kaldınlarak, evrakm 
Urfa Asliye Ceza Mahkemesine verilmesini iste
mektedir.

îşin gereği düşünüldü: Doğrudan doğruya mah
kemeye ait ve mahkemeden sâdir olacak lıükme tâ- 

j. bi bu mesele hakkında Yüksek Kamutay’ın 311 sa- 
; ydı karan lüucibinee Eneümenimizce tâyini mu- 
[ ameleye mahal obnadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1901 18 . I . 1945

/ıbdurrfthman Kavas, 
riueami mahallosi. 
Mal din.

Dükkânlarının 
bodelleri h.

kiıa’ Yetmiş yaşında bir ihtiyar olup dükkânların
dan aldığı kira ile geçindiğini, halen-hayat jüzde 
beş yüz nispetinde pahalılaşımş olduğu halde 
Millî Konnnna Kanımuna uyarak kira bedellerini 
arttıraınadığmı ve geçimi güç bir durumda kal
dığını izahtan sonra ticarethane olan dükkânlann 
kira bedellerininn arttırılmasını istiyor.

li^in'gereği düşünüldü : Kanuni mevzuata gö-



Dilekçe verenlerin
! adı, sauı ve otur-

: : s  I ’  ^
3  ; dugu yer

I)ilek<̂ e özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verikli|:i

re Eneünıehimizoe tâyini muaoijeleye mahal olma
dığına karar verildi.

-Kam* No. Karar tarihi

1902 -18 . 1 . 394r>

r>434
r)i>6Ö

\usrct Cotjkun. 
Askerî Posta 14914 
kararfrâh erlerinden.

Dükkân sîdıibinin 
ınalıkemedeki dâvası 
h.

Fa2İa kira aldığı için dükkân sahibini nıahk<;- 
meyo verdi^ni, bıınu nıütaakıp askere gittiği için 
mahkemede bizzat bulunamadığım, bir aralık av
detinde mahkemenin bcraet kararını veı*di^ni 
ögmıdiğini, bu bir haksızlık olduğundan adale
tin tecellisini istemektedir.

Işdn olum dö<fûnüldü : Mahkeme kamrlarına 
karşı Anayasanın 54 ncü maddesi mucibince En
cümenimizin bir karar ittihazına salâhiyeti olma
dığından bu talep hakkında tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1903 18 . T . 1945

5463 Hayrettin Sönmez. 
5091 Yeşilşible mahallesi 

HacıbeJî ir çıkmazı 
I No. 34 erbaş.
‘ Bursa.

Vardım yapılması di
leği İ l .

Malûl gedikM erbaş olup üç ayda 25 lira teka- 
üdiye aldığını, çalışamıyaeak bir vaziyette bulun- 
d ı^ ı için İra paEa ile ailesini idare edemediğini, 
yardım yapılmasını istamdctedir.

İşin gereği düşünüldü : Müstedinin talebine 
karşı Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1904 18 . T . 1945

5241 Cafer Ünsal.
5.351 Abdi köyünden.

I

' Karadeniz Ereğlisi.

Tckıar memuriyete | Vazifei memuriyetini suiistimalden ve dolan*
tâyini h. , j dincilik suçundan dolayı mahkûmiyetine verilen

i kararın infazına rağmen memuriyete tâ>nn kılın-
I madığından .şıikâyet etmektedir.
î İş düşünüldü : Dilek üzerine Encümenimizce
I  bir muamele yapılmasına üıikân olmadığında ka-
* rar verildi.
I

I Karar No. Karar tarilıi

1905 1 8 .1 .1945
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Dilekçe verealerin 
adı, sanı ve otur- 

dıığu yer
4845 ! Hihm Torgul.
4926 i  ^nndarına Genel Ko

mutanlığı d('
. s ın ı f  3 lu'sap nıeınm u. 

A nkara ,

4725

4075

4799 ! 

4H92

Osman llhaıııi îCes- 
kiukılıç.
Muradiye ıııalmilesi 
Nü. 2 sokakta No. 5 
evde.
Moı*sin.

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve no sebepten verildiği

Nasbinin düzeltilmesi i Müstedi arzuhalinde : Nasbinin tashihini 7st('- 
dilegiiK* dair. ı inektedir.

Arzuhal Encümenince î jin neticesi evvelki ar- 
arzııhline cevaben mtistediye tebliğ edilmiş olma
sına göre ba.şkaca muamele ifasına mahal kalma
dığına ve evrakın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Millî KorunııiH Ka- 
ınuuında mülk sahip
leri lehine tadilât ya- 
]) İması «lilcf̂ i lı.

1906 18 . 1 .1945

.Müstedi arzuhalinde: Alilli Korunma Kanu
nunda mülk sahiıılerinin haklarınm korunmasına 
v(‘ icalıeden hükümlerin konulmasına dair bun
dan evvelki verdiği istidasına cevap alamadığın
dan ve bu son istidasını tokit mahiyetinde yazdt- 
ğını beyan etmektedir.

Jşin ge.eği düşünüldü: İÎÜNtediuin aynı ma
hiyetteki evvelki istidasının encümenimizce 12.1. 
1044 tarih ve 933 numara ile talebin tetkikına 
niahal olmadığına binaen -tekrar tâyini muame
leye mahal olmadığına ve istidanın hıfzına ka
rar verildi.

Karar No Karar tarihi

1901 18 . I . 1945

4867 j 8abri Baiıattin ve ar. Hâkimin lekj-ai'.tavzi-| Hâkim Mehmet Ali Baruteu’nım tekrar tav̂ -
4949~' Umumî Meclis âzası. fi lı. . i zifi hakkmdaki dilek üzerine tâyini muameleye

! Hınıs. mahal olmadığına karar verildi,
j  s  I  Karar No Karar tarihi

5053 , Süley man Sevil. 
5150 i  Ertuğrul köyünde. 

I Demirci birliğt 
Tkiemis.

1908 18 . r .1945

lan müdahalenin dûr- 
dıırulnrası h.

Keııdisitıe intikal e- ; ’ A’arisleriiıden intikal eden arazisine yabaneı- 
den arazisine ‘başka- f 1ar tarafından müdahale edildiğini, bu hususta 
lan farafından yapı- adalet makamlarına müracaat etmişe de bir ne

tice elde 1‘demediğini, almış olduğu veraset ilâ
mı. da bu hakkını ispat ettiğinin, himaye edil
mesini istemektedir.

İşin'gereği düşünüldü: Kazai mercilere mü
racaat etmesi ica]) edeceğinden encümenimizce 
yapılacrak başka bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar .No Karar tarihi

1909 18 . I . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otıır- 

<luğıı yer
İsmail Hakkı Pohli- 
vaıı.
I'lski Samsun ı*ar!;iisı 
kaı-akolıı komist'i- mu 
;ıvinlorin<k‘iı. 

.Samsun.

Mahir Atik.
Misakı Millî mahalle
si No. 6
Kflâni Çelebiler kö
yünden.
Safranbolu.

Dilekçe özeti

Ilidemaiı vataniyedeiı 
yardım edilmesi dilo- 
h  h.

.')2Î)1 i îu ı -h a u -A n a d o lu  îMü- 

.■)408 e,ski h â k in d e r in -
(k*n Z i ıa a t  m ü c a d e le  
kûlihi.
Kouva.

K etu l is in e  isııal ( 'd i 
len s u r l a ı d a n  hcracf  
el ti.û’iııdi 'n  h ir  \ a/,it‘('- 
y c  l în  ini d i led i  lı.

Komisyonun kara im ve ne sebepten verildiği

Halkın ta]>ulu arazi
lerine bazı kim.seler 
tarafından yapılan 
müdahaleden sikAvet.

-Müstedi arzuhalinde : 20 sene müddetle po
lislik vaziiVsini gördükten sonra ufak bir tazmi
natla vazifesine son verildiğini, hizmeti esnar 
snıda ilk devre mebuslarından Trabzon ve Gümü- 
i;üiııe mebuslarını yolda katleden eşkıyalan takip 
ve derdest ettiği ve bu yolda daha birçok ba
kanlan olduğu için takdirnameler aldığını, 
i;iimdiye kadar Hükümet hâzinesine bar olmamak 
düşüncesiyle kendi halinde yaşamış ise de gerek 
zamanın fevkalâde pahalılığı, gerekse çok ihti
yarlığı >İizünden muhtacı muavenet bir hale 
geldiği, hidematı vataniyeden yardım edilmesini 
istiyor.

îşin gereği düşünüldü : Dileğin mahiyetine 
nazaran Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1910 1 8 . 1 . 1 9 4 5

Müstedi arzuhalinde' : Kendisine isnat edilen 
sıujlaıılau beraet ettiği halde bir vazifeye tâj’in 
(Hİilemediğini ifade ile bundan evvelki istidası
nın Encümence hıfzına karar verildiğini öğren
diğini, halbuki beraet kararma istinaden bütün 
menuır haklarına sahip olması iktiza ederken 
mağduriyeti ciliotino jridilmesi adaletsizlik ola
cağını beyan ile hakkının verilmesini istemektedir.

îşin i>(‘ieği düşünüldü : Müstedinin müra
caatı üzerine evvelce 35 . IV . 1942 tarihinde En- 
eiimenimizce verilen karara karşı ikinci defa 
yine Encüm<'ne müracaatında meakûr karardan 
bahsile talebi ikinci defa olarak 25 . VI . 1943 
tarihinde ve 419 numara ile reddedilmiş olma
sına ve üçüncü defa aynı mahiyetteki talebi üz<i- 
rine de bir karar ittihazı için kanuni bir sebep 
mevcut olmadığına göre tekrar tâyini muamele
ye mahal olmadığına ve evrakın hıfzına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1911 18 . 1 .1946

Memleket ve muhit lıalkının tapulu arazile
rine ba/ı eşhas tarafmdan müdahale edildiğini, 
bü hususta vâki şikâyetlerine «mahkemeye mü
racaatları» lüzumu InUlirikliğini, gerek fakir 
olduklarından ve gerek köylennin mahkemelere
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uzak l>ulujıdu^ndaıı bu haklariDi takip edeme
diklerini, CV‘Zu Kanununda tadilât yapılıp rnad-' 
de ilâve edilerek bazı dâvalarıu bir iki gün zar
fında bitirildiği gibi, 1)U hususta da kanun çı
karılarak bu kanunun tatbikinin salâhiyetli bir 
memura tevdiini istemektedir.

Oluru düşünüldü ; ]\rüstedinin talebi mevcut 
kanuni mevzuatı tadil mahiyetinde olmakla di
lekçesi hakkında Fîneümeıiimizce bir karar ittiha- 
zni{i mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1912 18 .T .1945

5720

5S51

Hamdi KipfI- 
\\'zii'kö])rü.

ve ;!)•. IJazim-den muayyen 
taksitlerle almış ol
dukları dükkân ve 
arazil(*rinin bakiye 
borçlanndan affedil- 
meleri h.

Bir sarsıntı felâketine uğramış mıntaka hal
kı oldukları için Mâliyeden muayyen taksitlerle 
almış oldukları dükkân ve arazilerinin bakiye 
borçlarından affedilmelerine dair bir kanun lâ
yihası hazırlanmakta olduğunu işittiklerini, Ma
liye tahsildarları tarafından taksitleri için sı
kıştırılmakta. bulunduğundan mezkûr kanunun 
müstacelen meriyete konulmasını i.stiyorlar, 

tş düşünüldü : IMüstedi hakkında tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1913 18. T. 1945

5195 ilHvriye îlkaylı 
5804 NişaiK'îi Türkeli cad. 

Türke>ş sokak No. 8 
Kumkapı - İstanbul.

\'tn'i!('n ikramiyeye Müstedi arzuhalinde: Refah vapuru faciasında 
dair. oğlunu kaybettiğini, ikramiyenin oğlununJ)aba-

srna verilip kendisine verilmediğini, halbuki oğ
lu üç yaşında iken kocasından ayrılıp çocuğunu 
kendi yanında yetiştirdiğini babasının ikrami
yeye ihtiyacı olmayıp kendisi buna muhtaç ol
duğunu, vaziyetinin tahkikiyle ikramiyenin ken
di tarafından verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü : Müstedinin istidası miindere- 
catına göre hâdise bir dâva mevzuu olduğundan 
ait olduğu mahkemeye müracaatta muhtar ol
duğuna Ve Encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tiirilıi

1914 18 . 1 .1945
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J)ilek^^(‘ v e ıv ııle i’in 
H(lı. stını ve otıır- 

<luğu yel

i l  ik ıın ‘1 Tüfcsel. 
n i( ln y (‘j sokiik No. I-’! 
Kınekli 'topriı ;ıll»;ıyı. 
H»ır)/ıyc - Is^jınhtıl.

Dilekee öz<‘ti

Kınekli majiîşıua / miu 
Nîiprlm ası dilepi h.

Komisyonun karan uv sebepten verildiğ î

Müstedi arzuhalinde; Alıvali fevkalâde dola- 
yısiyle 1930 senesine kadar emekliye aynimi.  ̂bu
lunanlara yüzde kırk nispetinde maaşinnna zam 
yapıldığı halde lf)30 - 1934 seneleri arasında 
emekliye sevkedilenler bu haktan istifade edeme
diklerini bê ânla bu fevkalâde ahval'idinde güç 
■durumlarının nazarı itibara alınarak bir miktar 
zam suretiyle terfihleri cihetine gidilmesini iste
mektedir.

İş düşünüldü : Encümenimizin müstedinin 
maaşına zam yapmasına salâhiyeti olmadığından 
hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1915 18 . 1 . 1040.

5164 ^Saiın Narin 
Ö273 Kuzk()I köyünden. 

.Mengen,

Paıa yardımı ya))il-
ması.

İstiklâl harbinde bacağından ve bir gözünden 
alil kaldığım, altı çocuğu ile sekiz nüfus ailesine 
bakmak mecburiyetinde ise de malûliyâti güzün
den çalışamadığım ve yardım edecek kimsesi de 
bulunmadığını, bu.haline ilâve olarak yer depr(‘- 
minde evinin de oturulamıyacak bir hale geldiği
ni, bir taraftan da borçlu olduğunu, bu borcunu 
ödeyecek kadar nakdî yardım yapılmasını istiyor.

İşin gereği düşünüldü: Deprem felâketine 
mâruz kalmış ve zarar görmüş kimselerden oldu
ğu surette emsali meyanında yardım istiyebile- 
ceğine ve nakdî yardım talebinin ise Encümeni- 
mizce teminine ve bu hususta tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1916 18 . 1 . 1945

5719 Menıet özer ve ar. 
İ>s50 : Venicami müezzini. 

Antakya.

Birer maaş ikramiye
den kondilei’inin de 
l*a y da la nmala n 111 n 1e- 
ınini dileği h.

Müstedi arzuhalinde : Bütün memurin ve 
müstahdeminine iaşe bedeli, birer maaş ikrami
ye verildiği halde kendilerinin bu haktan istifa
de edemediklerini, Hatay Vakıflar Müdürlüğüne 
müracaatlarına camilerinin evkafı mülhakadan 
olup mesai kanuni olmadığından verilemiyeceği 
bildirildiğini, kendilerinin dahi diğer cami hade
melerinin aldıkları yardımdan faydalandınlma- 
larmı istiyorlar.

İş düşünüldü : Müstevlinin istidası münderi-
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çatına göre Encüıneninıizce tâidni muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1917 18 . I . 104;',

5032 M. Kemal Ojcyuıı. 
Anıkat. 
l’ostane en d. 
Ankara.

-Müekkilinin eezasının 
tel)dil veya affı dile- 
îri h.

Müstedi : Arzuhalinde : Müekkili easuyluk 
suçundan idam cezasına malıkûra edilen İtalyan 
,(Andoryan) m casusluk yapmış olduğu Devletin, 
milletimiz için bugün tehlikesiz vaziyete düşmüş 
olması sebebiyle mezkûr cezasının münasip şekil
de tebdilini veya hususi bir af istemektedir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığından dilekçenin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1918 18 . I . 1945

4991
:>()83

İbrulıiın Şendökmen. 
Ci'Diükebir nıahalles'i.
< >rhnnjrazi.

r>440
r)568

1 )üyunu ııımnniyoden 
nıüdcvvor âşar Ikuymi- 
nun al’l'ı dih'ği h.

Müstedi arzuhalinde : Düjnmu umumiyedeiı 
müdevver âşar borcunun affına dair vermiş ol- 
duğu eski dilekçesine cevap alamadığından teşri
ini istemektedir. Bu dilek hakkında 21 . IV.1944 
tarihli arzuhal Encümenin haftalık karar cetve
linde 1111 sayılı karar mevcut olmakla,, müste- 
dinin bu karara vukufundan evvel son istidayı 
vermiş olduğu anlaşddığından tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar inıihi

1919 18 . I . 1945

Hüst\yiıı Yıldırım.  ̂ llizmetlorino karşılık; Müstedi arzuluıliude : (jaziunlc'b'iıı kurtul-
Daimi Encümen oda- hidoıualı valaniyoden , ,„ası iciiı A[illî mücadelede bir çok yararlıklar
cısı. yaldım yapıhıiası vo- , göstertliğini tcvsikan bildirdikten sonra bu hiz-
( ;a/iiınt<*b. ya topıak vcrilıiK'si melleıinc* karşılık olarak i'insall gibi ya hidemalı

dileiji h. vatan iyeden yardmı veya toprak verilmesi su 
rotiyle himaye edilmesini istemekt( l̂ir.

İşin gereği düşünüldü ; Müstedinin mesbuk 
hizmetinden dolajT kendisine nakdî yardım ya- 
pılma.sma v<\va toprak tahsisine dair mevzuat 
olmadığından tâyini muameleye mahal olmadı 
karar verildi.

Karar No Karar tarihi

1920 18 . T . 1945
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Zeki ()y.ler.
K ızılçulhı isliisyomı 
arkiusrnda No. o 
Merkez tapn ınenııır- 
larından.
İzmir.

Üilek(je özeti

H ububat piyangostı- 
nıiM t;ıtl)ikı diledi lı.

57.‘}G KİİÎİİ Bilge. 
7077 Siiie\ııiimiyc

5102

'naöT

5;i5T
^ 8 0

_T)7S9

4869'

luınesi Xo. 
K ('> ri//u ıu m  
lıilıi. • 
îstiiubul.

\UtU])'
odndn. 

ıtıüsab-

l(iS:{ sa\ılı Tekaüt 
Kauuııınuıu  58 ve 7 
ııei iDîiddelerinin te f 
sir edilınesfi dilepi h.

V(iiıai) Kaynakdemir. 
Hoeaahtııet mahallesi 
No. 24
Kiingal kaza.sı eski 
malmüdürü.'
Tokad.

I )ani.ştay.’ea hakkında 
ieraınn tehiri k a ra n  
verilmesi d ih 'ö in c  d a 
ir.

Konıisyoııun karan ve ne sebepten verildiği

.Müstedi arzuhalinde : İhtikârla m ücadele  
hakkındaki f ik irh 'H nden  bahsettikten so n m  h u 
bubat p iyangosunun  tatb ikim  istemektedir.

Iş düiiünüldü: M üstedinin  bu yoldaki eski di- 
lek(;bsine 1216 saAih k arar  verilmekle tekraı- lA- 
y in i  muam eleye mahal o lm adığuıa  karar  verildi.

K a r a r  No K a ra r  tarihi

1921 18 . I . 1045

Müstedi arzuhalinde : İstanbul liselerinde ve 
Üniversitesinde 28 sene maaşla öğretmenlikte ça- 
lıştığmı, tahkikat yapıbnaksızm heyeti malisusa 
karariyle hizmetinden mahrum edilerek tekaüde 
sevk edildiğini, bilâliare teşkil edilen âli karar, he
yetince temyize çıkarıldığını ve beı*aet ederek tek
rar üııivei'sitedeki aynı deı*s muallimliğine tâyin 
edildiğini, 12 sene daha hizmet gördüğünü ve ni
hayet sinnen tekaüde sevkolunduğunu, eski ve 
yeni hizmetlerinin yekûnu 40 seneye baliğ oldu
ğu için ikramiye verilmesini istemişse de bu ik
ramiyenin verilmesine dair bir kanun bulunma
dığı bildirildiğini, bu noktada Maarif Bakanlığı 
ile kendi arasında bir içtihat ihtilâfrbulunduğu- 
nu, bu ihtilâfı refetmt'k iein 1683 stıyılı Tekaüt 
Jvanununun 58 vo 7 nei maddelerinin tefsir edil
mesini istemiştir.

Iş düşünüldü : Müstedinin bu husustaki talebi 
üzerine Encümeuimizce tefsir yoluna müracaat 
edihııiyeceğinden tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

• Karar No. Karar tarihi

1922 18 . 1 .1945

Müstedi arzuhalinde : Divanı Muhasebatın vi
ze kararlarına bağlanmış ta.svip ve tasdikleriyle 
kendi memuriyetinden evvel kanuniyet ve meşru
tiyet kesbetmiş bulunan iki yetim maaşlarının te- 
diyatından dolayı Divanı Muhasebatça tazmine 
mahkûm edilmesine sebebiyet verildiğini ve hük
mün icraya konulduğunu, halbuki tediyatın ka
nunlara mutabakatını araştınnak mükellefiyetin
de bulunan Divanın hatanın rnkuuna, yıllarca te
madisine ve kendi zamanına kadar sirayetine 
mey dan venuemesi lâzımgelirken bu Latanın ıslalı 
ve istirdadı ı̂ et takdirleriyle bildirilmiyerek taa- 
vip edildiğini, bu tasviplere itimaden tediyatta
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bulnnduğnnu, hatanın Divanı İVruhasebalça taz
mini lâzıingeleceğini, bu yolda Devlet Şûrasına 
da müracaat etmiş olup ittihaz olunacak kanuni 
karar netice.sine kadar Devlet Şûrasınĉ a icra to- 
lıir kararı verilmelini Lstemcktedir.

Îh düşünüldü ; Müstedinin tehiri icra talebini 
dâvayı görmekte bulunan Devlet Şûrasınnı talep 
etmesi lâzımgeleceğinden "Encümenimizce tâyini 
muameleye' malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariiıi

1923 18 .1 . 194.')

5756
5889

535.'}
5476

609:5
627S

yazıevı.
.\ntakv,' - llata\.

' Kâmil Keskin ve ar. | I;*fidacılrk yapmala- Dilckĉ i ılilek(jesiııde: Arzuhalcilik yapmaları 
(Gazipaşa cad<lesi halk- * rina izin verilmesi di- menediUliklen «oın'u yetkili makamlara olan mü-

le î h. jacaatlarnuı müsbet bir cevi) alamadıklarını.
durumlarının inec'leiK'rek Avukatlık Kanununun 
bu husustaki maddesi ii/eıindo tadilât yapılmak 
üzere mağduriyelterini' mui \< ıHniesiiii istemek
tedirler.

İşin gereği d ü şü n ü ld ü :  Dilek, nievcul ahkâmı 
tadil m ahiyetinde  olmakla (Micümenimi/ce yapı-  
hu'ak hir muamele hulunmadığına. k a ıar  verildi.

K arar  \<> K a ra r  tarihi

1924 ıs . 1 . 1945

273 Mustafa Sadık. Mağduriyetten koru-
^732 1 ,Ç*în)îin otelinde sa-̂  narak vazifesine tâ- 

bık Ordu vilâyeti fen > yini dileği h. 
memuru.
Ankara.

.Müstodi arzuhalinde: OihIii vilâyetinde yapı
lan ve halen sağlamlığı ile mevcut olan köprüden  ̂
dolayı bir yanlışlığa uğradığını, inşaatın 620 ki
logram (̂ ivî  ile ya])ilması lâzımgelirken, Nafıa 
dairesinin 142 kilogram (,*ivi giinderdiği ambar 
kaydiyle siibit olduğunu, çivilerin avanstan mu
bayaası doğra olamıyacağı söylenilmişse de Na
fıa Başmühendisinin yanlış emir veıveeğiıy zan- 
nedemediğini, bilâ,hare se. mühendisin ba,şka yere 
tahviliyle bu cihetin yanlış olduğu anlaşılarak 
vazifesine suiistimalden dolayı ü(; ay hapis ve 
altı ay memuriyetten mahrumiyetine karar v e 

rildiğini, ceza müddetini ikmalden sonra tekrar 
vazifeye alınmasını istediği halde Nafıa Vekâ
leti münhallert' mektep mezunlannı yerleştirece
ğini, kendisinin mekte]) mezunu olmadığı için 
dileği kabul edilemiyeeeğini bildirdiğini, bu ce
vap gerek kanunsuzluğu, gerekse hakkı müktese-
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binin ihlâlini mutazammın olduğundan eok nü
fuslu ailesiyle bi.liktc ocîknıekto olduğu sıkıntı
ya bir son v«‘i’ilınesi umu ya eski vazifesine veya 
hcriıaııgi bir yrrdc aynı momuriyet** ahnmasnn 
istenı<‘kt(*dii’.

Nafıa. Vekâleti cevabında: Müstedi kadro- 
, nun ıaüsaa<lesizli{ î yüziind«*n teki’ar tâyin edi- 

hnn-ınişti. Bilâhare eııeünîi'uinizin gösterdiği lü- 
zunı ve karara istinaden iktizası ifa edilmek 
üzeiv Yollar rınıım Müdürlüğüne yazdınıştı. Fa
kat o sırada kendisinin müracaatı buluınnadığın- 
dau bir muamele ta]Mİamamış olduğu beyan 
edilmektedir.

İşin gereği düşünüldü: Talebinin tervicin»' 
tarafta)' bulunan Nafıa Vekâletine başvurması 
iein müstediye tebligat ilasına karar verildi.

Karar No Karar taıihi

I!l2â 1 8 . 1 .  1945

•~)491 Arif ()7xlemir. Danıştayca ha^kni'
5620 N’ilâyet daimî Enctt- da verilen ilâmlara

meni âza.sı. dair.
Bitlis.

M ü sted i  arzuhalinde ; Hvvelki istidasında 
Devlet .Şûrasından lehin»' ve aleyhin»* almış oldu
ğu iki ilâmdan birincisinin infaz edilmediğine 
dair bayanatta bulunduğu, halbuki Encümen
ce alâkadar devairin gösterdikleri gayrimuhik 
.sebeplere istinaden iddiasının reddeclildiğini ve 
bilinci ilâmın infazı tabii v<> hukuki iken bu ci
hetin meskût bırakıldığını, aksi sabit oluncaya 
kadar bu ilânı mer’i ve muteber addedildiğin
den e v v e lc e  vâkr tevkifatııı «■(‘ri verilmesini iste
mektedir.

İşin gereği düşünüklü : Müstediuin e\^elce 
vukubulan müracaatı üz('iine Encümenimizce 
ittihaz olunan 12 . V . 1044 tarih ve 1307 nu
maralı kararda hâdisenin Devlet Şûrası karan 
ile halledilmiş olduğuna binaen tâyini muamele
ye mahal olınaıhğmu karar verilmiş olduğundan 
müste<liniıı aynı mahiyetteki son talebi üzerine 
tekrar tetkikal ifa edilemiyeceğine karar verildi.

Karar-No. Karar tarihi

1926 18.1.1945
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Binuaz Ren̂ p̂er. 
Teknebunar köyün- 
<U‘.

Samsun.

I)ilek<  ̂ özeti

ln)ar araziye
înhisai-lar îdaresincc 
ınüdalıalc edildi^in- 
j îndojı s i k â v c t .

fsmail Hakkı Doniz- 
kurdu .
Y onioc  sokak \ o .  2 
A lem d ar  v apu ru  es
ki süvarisi.
I>orjı<»\;ı - t/.mii'.

J lidematı vataniye 
turtilıindcn ma:uş bay; 
hiîîmavı diici>i }ı.

I Esat Tun.,
5401 Maiıkeme başkâtibi. 

Dinar.

Komisyonun kararı ve w  spb(;})ten verildiği

Müstedi arzuhalinde : Samsun Teknebunar 
köyünde satın almış olduğu arazisinde hakkı 
tasarrufunu kullanıaakta iken ITazinei mâliye
ye ait olan ve arazisinin Sinob’da l)ulut)an di
ğer bir kısım toprağı da 71(5 sayılı kanun hü- 
künılerine uyarak imar edip verimli bir hale 
koyduğunu fakat înbisarlar İdaresi tütün to
humu ıslah istasyonu namına buraya müdahale 
edildiğini, halbuki İnhisar İdaresinin istimlâk et
tiği bir eok arazilerini alıp buraya muhtaç ol
madığını beyan ile hakkının komnnTasım iste
mektedir.

îş düşünüldü : Müstedinin İnhisarlar İdare
sinin müdahalesini fuzuli addettiği takdiıxîe salâ- 
hiyettar mahkemeye müracaatta muhtar İmlun 
duğuna kni'ar verildi.

Karar No. 'Karar tarihi

1927 18 . 1 .1945

Dilekçi dilekçesinde ; Yaş haddi yüzünden az 
bir tazminatla tekaüde sevkedildiğini hâlen çok 
sıkmtıîı bir durumda bubınduğunu Kuva.W IVTil 
üyenin ilk teşekkülü zamanlarında korsanlık su
retiyle mütemadiyen silâh ve cephane taşıdığım 
göstermiş olduğu bir çok yararlıkları sebebiyle 
takrirler teveccüh vo takdirlerle karşdandığını 
Tunalı Hilmi’nin Yüksek Meelise venniş olduğu 
yapmış olduğn bu görevler göze alınarak hide- 
matı vataniye tertibinden maaş bağlanma.sını is
temektedir.

tşin gereği düşünüldü ; Hidematı vataniye- 
den maaş bağlanmasına ilişikli olan dilekçe hak
kında Encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1928 18 . T . 1045

H âkim ler  K anununun  
112 nei maddesinin 
ta d i l id i le d i  h.

Müstedi : Arzuhalinde ; İtalya, Balkan, Umu
mî harp ve ]\Iillî savaşlarda hizmetlerde bulun
duğunu 25 seneyi mütecaviz memuriyet hayatı 
olduğunu son vazifesi olan Dinar Mahkemesi baş
kâtipliğine geldiği zaman hastalığı sebebiyle on 
gün maaşının hâkim tarafından kesildiğini vâki 
şikâyetini müsbet bir netice vermediğini her ııe 
kadar Hâkimler kanununun 122 nei maddesi bu 
yolda muameleyi hâkimlerin vicdanına bırakmış-



— 26 —

^ ' 

1̂ 1

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

V
' sa da kendisine gösterilen tarzı harekette gaddar- 
' İlk. bulunduğunu çünkü vâki şikâyetinden dolayı 
! da maaşının dörtte üçünün kesilmesine karar ve- 
i rildiğini bu hareketin adalet ile kabili telif ol

madığını beyan ile Hâkimler Kanununun 112 n- 
ci maddesİTii tadil edecek bir fıkra ilâvesini ve 

I kendisine yapılan adaletsizliğin izalesini istemek
tedir.

' tş düşünüldü : Müstedinin kanuni mevzuatta 
tadil talebine salâhiyeti olmadığından Encüme- 

; nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

! Karar No. Karar tarihi

5382
55Ö8'

F(‘hmi Özkan. 
Allıııınııak oteli müs- 
lecivi. •
Anüıkva .

Kim lîulığ ı otel hak- 
knulaki dilemine dair.

5724
5855

Haldu- Şimşir. 
Nuriyo mahallesi No. 
13
Malatva.

I .Muamelesinin tamam- 
I lanması dileğine dair.

1929 18 . I . 1945

I)ilek(;i dilekçesinde : Kiraladığı otelden çıka
rılmak amaciyle otel sahibi tarafından otelde 
bazı ilâveler yapıldığı bahanesiyle gayrisafi ira
dının arttırılması talebinde bulunarak buna 
muvaffak olduğunu, halbuki otel binasında hiç
bir değişikliğin yapılmadığını, ))una rağmen ha
sılatı «:ayrisafisinin arttırrima.sı kanun madde
lerine uymadığını ve kendi durumunu çok sars
tığını, yapıldığı iddia edilen bazı ilâveler biran 
için kabul edilse bile arttırılan hâsdatı gayrisa- 
fiye emsal olan civar otellere nazaran çok fâhiş 
bulunduğunu beyim ile incelemeler yapılarak 
bu yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını istemek
tedir.

îşin gereği düşünüldü : Hâdisede haksızlık 
olduğunu iddia eden ve kazai makamlara müra
caatta muhtar olan dilekçinin dilekçesi hakkın
da Encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1930 18 . T . 1945

Müstedinin ê ’ve^ki istidasında bahsettiği 
haklarının verilmediğine dair .vâki şikâyeti üze
rine Encümence gereken muamelenin kazai mer
cilerce derpiş edilebileceği kararının verildiği
ni, bu karan mütaakıp dâvasının bulunduğu mâ- 
halde görüleceği bildirildiği hâlde bir müsbet 
cevap alamadığını, perişan bir durumda bulun
duğu için muamelenin biran evvel bitirilmesini 
istivor.
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•-l ^  ^
Q  u u g u  y er

J)ilek<^« özeti , Koııüsyonuıı kai'urı ve ne se)je7)t(‘n verildiği

îş  düşünüldü  : M üstedin in  nıüracaatr üzeı*i- 
ne hâdise bir  dâva  nıev7AUinn teşkil edeceğinden 
kîi/ai nıorci( ‘ müracaatına E neüm enim izce  1 . V I  . 
1044 tarihinde 1400 num ara ile k arar  verilmiş 
o ldu ğun dan  evrakrıı h ıfzn ıa  karar verildi.

K arar  No. K arar  tarihi

1 8 .  T . 1945

5084 , 

5İJ84 I

Menıet B ildir .
Buj'»a - Orluuifçazi 
(Jürleyiiu Müslim 
k öyünden .
Çukurlum ’da. 
A nkara .

ruliîjamıyaeak b ir  
haldi' o k lu ^ ın d a n  
maa.ş ha»:lanma.sı di- 
h ‘«>:i h.

IMüsledi arzuhalinde : Eı*zincan zelzelesinde 
ana ve bal)asını kaybettiğ ini,  bu  fac ia  üzerine 
âsal)inı bozarak B a k ırk öy  hastanesinde k a ld ığ ı 
nı, beş sene sonra .taburcu edilmişse de bu sefer  
de s a r ’a hastîflığına tu tu lduğunu, ealışamıyacak 
bir  halde o lduğu  it'in maa.ş tahsisini istemiştir.

î ş  düşünüldü  : .Sureti müracaata nazaran 
Kncüiüeni-mizce yapılacak b ir  muamele o lm ad ığ ı 
na kai’ar  verildi.

Karaı- No. K arar  tarihi

1932 18. T. 194')

4951 Ahmetüğlu Meıael 
r>043 Eyüboğiu.

i l̂aı̂ ka kazasında.
, Trabzon

Mübadil eşlıastan a- 
lacağına daiı- e l in de
ki ilâmın infaz etti- 
r ilm ed iğinden  şikâ
yet.

.Müstedi aı-zuhalin<le: Mübatlil eşhastan ala
cağına daiı- (“liu(h‘ bulunan ilâmın infaz i 'ltirilme- 
(liği hakkında evvelki istidasına Arzuhal E n cü -  
meninei' :  «M üsted in in  elindeki ka liyt ‘1 ki'sbetmiş 

i i lâmiyh ' evvelâ icra dairi ‘sine yiıu ' Hâzinece 
hakkı ödenmezse o zaman Yüksek Meclisi* müra- 
(*aatı m u\afık  o la ca ğ ı»  yo lunda kTııar verilmiş 
bu lu n duğun u , halbuki icı-aya ve IMaliyeye m ü 
racaatı m üruruzam an bakımnıcian reddedild iğin i ,  
m üruruzam ana selu'b kendisi o lm ay ıp  mahllî mal- 
m ü dü rlü ğ ü  ve M aliye  Vekâleti o ldu ğun dan  bah- 
sile hakkının verilmesini i.stemi'kted^ir.

İş düşünühlü  : Zam an aşımından evvel icra  
dairesine müracaat hakkı hulunan dilek(,*inin b u  

I hakkı kullanmaması i fadesiy le  anlaşıldığına ı^ö- 
ı-e muamele yapılm asına  imkân olm dığ ına  karar 

 ̂verildi.

K a r a r  N o  K arar  tarihi

1933 18 . T . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu v(‘r
Mustni'» I ln lû s i  Öz- 
soy.
Bolvadin.

Dilekçe özeti

IMikkânlarrnm taiıli- 
\'Osi isi no fhvir.

Komisyonun karaıı ve ne sebepten verildiği
I _ _

Müstedi arzuhalinde: Dükkânlarıııda buluîıan 
kifiUMyı hi(j l)ir mukavele olmaTnAsmaı rağmen 
yine ( '̂ikai'amadığını, dükkanı tahliye ediliiNe tek- 
rar ieaı-a vornu'vip boî ta bulunan oğlu tarafın- 
dan iî^al (sdih'oeğini, tahliye' dâvasının Millî Ko- 

I nınma Kanununun ncu maddesine uyularak 
I i’üyct olnnamdığını, bu maddenin tefsirini iste- 
I inektedir. ^

Ifjin oluru düşünüldü: Tefsire müteallik di
lek üzerine eneümenimizee tâyini muanu'lere ma
hal olmadığına karar verildi.

: Karar \o Karar tarihi

1934 18 . I . 1945

5069
5167

Memel Zeytin.
!>lrjyi nahiyesi harik- 
/edelerinden I )evrim 
mahallesinde No. 28 
Ödemiş.

5442
5.570'

Ali K ır .  
K ızılırm ak 
nin Korc^ul 
den.
T a n k ın .

nahiyesi- 
u kövün-

Vardnıı ya|)rlması di- îzalei şuyu ile evsiz kalacağından yardım' ya- 
I pılmasınr isteyen müstedinin dileği üzerine tâyi- 
! ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

I  Karar No. Karar tarihi

1935 18 . I . 1945

Vazife  (‘snasında m a
lûl o ld u ğ u n d an  ken
d is ine  nıAlûliyet ma- 
a.şı bağlanması d ile 
ğine dair. '

Müstedi : 193 ncii alay birinci taburunda ve 
Büyük Çekmece ’de nöbetçi iken arkadaşı Halid ’in 
tüfeğinin kazaen ateş alması yüzünden vazife 
esnasında mâlûl olduğundan kendine mâlûHyet 
maaşı bağlanmasını istemektedir.

Keyfiyetin Millî Müdafaa Vekâletinden so
rulmuş ve alman cevapta; Müstedinin' evrakı Ça
talca Müddeiumumiliğine gönderilmiş olup he
nüz neticelenmediği gibi ayrıca Askerî Temyiz 
Malıkenıe.sine de açtığı dâva da henüz karara bağ
lanmamış olduğundan verilecek karara göre mu
amele yapılacağı bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Müstedi mâlûliyet maaşı 
bağlanması dileği ile Askerî Temyiz Mahkeme
sine müracaat ettiğine göre Meclis Umumî Heye
tinin 311 sayılı kararı karşısında Encümence ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Elarar No. Karar tarihi

1936 18 . I  . 1945
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& Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

5409
‘5535

Memet Karadeniz. 
Seyit Nizam köyün
de!
I^rzurum mııhaeiri* 
Alaen - Ç o n m ı.

Mâlûliyet maaşı bal
lanması h.

5200
53Ö9

M. Emin Günaydın. 
As. Pos. 10683 S. 6. 
Hs. Memuru. 
Hadımköy.

Komisyo)iun karan ve ne seİ3<̂ i)teıı verildiği

Çankırı’da piyade atı§ okulu eratından iken 
talim yerinde v£izife esnasında sunu taksiri ol
madan sağ tarafını at tepmesi yüzünden önce 
Ankara Cebeci hastanesinde tedavi gördükten 
sonra Erzurum’da Maraşal Fevzi Çakmak hasta
nesinin 24 mart 1944 tarihli raporiyle çürüğe çı
karıldığından bahisile sağlam iken vazife esna
sında sakat olmasına bakılarak kendine mâlûliyet 
maaşı bağlanmasını istemektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alınan cevapta : Müstedinin iddia ettiği 
sakatlık hakkında şimdiye kadar bir müracaatı 
olmadığından muamelesinin * ikmaline başlandığı 
ve eğer sakatlığı 1683 sayılı Tekaüt'Kanununun 
29 ncu maddesine uygun şekilde husule gelmiş 
ve anzası 551 sayılı kanunda yazılı derecelerden 
birine dâhil ise kendisine maaş bağlanacağı bil
dirilmiştir.

îcabı . görüşüldü : Müstedinin sakatlığı hak
kında Millî Müdafaa Vekâletince tahkikata baş
lanmış olduğuna göre neticeyi beklemesi lâzım- 
geldiğinden Encümence tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Orduda küçükzâbit- 
likte geçen hizmetinin 
kıdeminine ilâvasi di
leği h.

1937 18 . I . 1945

Müstedi arzuhalinde : Orduda Küçükzâbit- 
likte geçen hizmetinin kıdemine ilâvesi hakkında 
Yüksek Meclise vâki bundan evvelki müracaata 
Encümence (Tatbik edilen muameleye kani de
ğilse salâhiyetli mahkemeye müracaatına) karar 
vei’ildiğini halbuki kendisi daha evvel mahkemeye 
müracaat ederek emsal de zikrettiğini fakat mü
ruruzaman bakımından dâvasına bakılmadığını 
Yüksek Meclisin teveccühüne mazhar olan emsali 
gibi kendisinin de haktan istifade ettirilmesini is
temektedir.

îş düşünüldü : ]\Iüstedinin evvelcĞ Encümeni
mize müracaatı üzerine hâdisenin icap ettirdiği 
kazai mercie müracaatı lüzumuna karar verilmiş 
ve bu karara istinaden mahkemeyç müracaat ede
rek müruru müddetten dolayı dâvası da reddedil
miş bulunmasına göre Encümenimizce başkaca
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i Dilekçe. verenlerin 

■i 6 i adı, sanı ve otur-
J3Ö i  aııgu yer

Dilek(j« özeti

5027
5121

Hasfin îl{?üder. 
Hâkim.
Salihli. '

Kaı*s Coza Hakimin
den şikâyet.

5204
7)^3

Vaml.
T. O. Ziraat Bankası 
ajans müdürü. 
Düzce.

Tahsilde bulunan T.
C. Ziraat Bankası me- 
murlan çocuklarının 
mektep ücretinde yüz 
de elli tenzilât ya
pılması dileği h.

. --------- !■
5140 i Emin Anamur.
5245

Tevfik Aydın namın
da birinin Gülnar re
vir Amirliğince revire 
memur tâyin edildi
ğinden şikâyet.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

' yapılacak bir muamele olmadığından evrakın hıf
zına karar verildi, 

i Karar No. Karar t-arihi

1938 18 . 1 . 1945

Arzuhalinde : Kars Ceza Hâkimi Abbas Çe
tin’in akrabasının tesiri nüfuziyle yolsuz kararlar 
vermekte ve kumar oynamakta olduğunu ihbar 
etmektedir.

Adliye Vekâleti cevabında : Mumaileyh Ha
şan tIgüder’in böyle bir ihbarda bulunmadığını 
bildiıxiiğinden muhbirin müstcar namla hareket 
ettiği anlaşıldığı ve Hâkim Abbas Çetin’in hak
kında kazai veya inzibati noktadan muamele ifa
sını icabettirecek bir hali tesbit edilemediği bil
dirilmiştir.

îş düşünüldü : Adliye Vekâletinin işarına gö
re Encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar torihi

1939 18.1.1945

Müstedi : Tahsilde bulunan T. C. Ziraat Ban
kası memtır çocuklarının mektep ücretinde Dev
let memurları gibi yüzde elli tenzilât yapıhnası 
için bu husustaki kanunun tefsirini veya bir 
fıkra ilâvesini istemektedir.

Oluru düşünüldü : Müstedinin talebi üzerine 
bu’baptaki mevzuatın tadili veya tefsiri yo
luna gidilemiyeeeğine göre Encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

(
Karar No. Kai iir tarihi

1940 18.1.1945

Telgrafında : Devlet orman işletmesi Gülnar 
revir âmirliğince Tevfik Aydın namında sicili 
bozuk birinin revire memur olarak almdığını 
ve Hamdi Bal isminde bir şahsın izinsiz olarak 
kerestelerinin nakline müsaade edildiğini ihbar 
etmektedir.

Mumaileyh Tevfik Aydın’ın zabıta marife
tiyle yaptırılan tahkikat sonunda sicilinin bo
zuk olmadığı anlaşıldığı ve bahsolunan kereste
lerin de mahkemece verilen tedbiri ihtiyati ka
rarı neticesinde sevkedilmiş olduğu Ziraat Ve-
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^ ' Dilekç(> verenlerin 

ö adv, sanı ve otur- 
Q dııgu yer

Dilekçe özeti Komisyonun kararı V(* ne seİK*pten verildi^

kâletinden ('evahen bildirilmjvŞtir.
Iş düfjünüldü : Encümenimizce tâyini mua- 

ınoleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarilıi

1041 18 . 1 .1945

5326 I Abdullah Tunç. 
5^ ,  Ekmekçi.

I Akçadağ

Akçadağ Belediye 
I^aşkanı ile arkadaş
larının süiistİTnalle- 
rinden şikâyet.

Arzuhalinde : Akçadağ kazası h'elediye reisi 
ile arkadaşlarnnn suiistimalde bulunduklarını ih
bar etmektedir.

Dahiliye Vekâletinden alman cevapta : Se
kiz maddeyi ihtiva eden bu ihbarname üzerine 
yaptırılan tahkikat neticesinde belediye reisi
nin vilâyet idare heyetince lüzumu mııhakeme- 
sine karar verilmiş ve arkadaşlan hakkında da 
ÜNTİİ1Î Korunma Kanununa tevfikan Adliyece 
tahkikata tevessül edilmiş olduğu Malatya vilâ
yetinin iş’arına atfen bildirilmiştir.

İş düşünüldü : Haklarında şikâj’et edilen şa
hıslar hakkında idari ve adli takibata geçildiği 
anlaşılmasma göre Encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1942 18.1.1945

5696 Anakadm Akar. 
5g2T I Kîşipazar mahallesi. 

Htif<nü Akar kansı. 
Ermen ak.

.Muhakeme esnasında  ̂
şahitlik ederken ken
disine yapılan haka
rete dair.

Mü-stedi arzuhalinde : Eremnak İlkokul ö ğ 
retmenlerinden Ali Niyazi’nin asliye ceza mah
kemesinde görülen muhakemesi esnasında şahit
lik ettiği için Niyazi’nin maddei mahsusa tâyini 
ile kendisini tahkir ettiğini .(bu kadın hırsızdır) 
ifadesinde bulunduğunu, bu ifadesinden dolayı 
vâki dâva neticesinde Niyazi’nin yine beraeti- 
ne karar verildiğini, kendisi namuslu bir ev ka
dını olduğundan gerek kocasının teveccühünü 
kaybetmemek, gerek muhitindeki haysiyet ve şe
refinin iadesine \’ardım etmek için bu kararın 
refini istemektedir.

işin oluru düşünüldü : Alüstedi hakkındaki 
mahkeme kararına karşı Encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1943 18 . 1 .1945
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8520
'̂ }r)52

İ)ilekye verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Mustafa Bayrakta r. 
<V/aevinde.
A vdın .

Dilekçe özeti

Ası-i <*ezaevlorinden 
birine {gönderilmedi 
d ilee i h.

A /i/ 0/(̂ *elik.
Ha 1-uy JO rkck 1 jisesi 
1 n<*i devre 8 nci »r- 
nıften mezun 789 No. 
lı Kızıltepe’de îbra- 
lıiniüğlu.
Ilatav.

B ir  (U'rsten bü tü n le 
me imtiluuıııuı tâbi 
[utulması dileği h.

Komisycmuu kararı ve ne «ebepten verildSıği

Müstedi : Asri cezaevlerinden birine {gönde
rilmesini istemektedir.

Adliye Bakanlığı 17 . I . 1944 günlü 17/14 
sayılı karşdık yazısında dilekçinin ’tmralı yeni 
cezaevine gönderilmesi Aydın müddeiumumiliği
ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Olum düşünüldü : Dilek yerine gelmiş oldu
ğundan tâyini mılameleye mahal olmadığma ka
rar verildi.

, Karar No. Karar tarihi

1944 18 . I . 1945

Arzuhalinde : Dört imtihan hakkmı kullana
rak eleme imtihanlarını kazanımş ve yalnız sözlü 
imtihanlarda Fransızeayı başaramamış olduğun
dan balısile bu tek dersten bütünleme imtihanına 
tâbi tutulmasını istemfiktedir.

İMaarif Vekâletinden alman cevapta : İmtihan 
talimatnamesinin. 8 nci maddesine göre öğrenici- 
lerin dört devrelik müddet içinde eleme ve aözlü 
imtihanları başarmaları icabedip bu müddet zar
fında imtihanları başaramayanlar Devlet Orta 
okul diploması almak hakkını kaybedeceklerin
den mumaileyhin bu duruma göre ancak iki dev
rede tamamlamak üzere okul dışından ve yeni 
baştan Devlet orta okul imtihanına girebileceği 
bildirilmiştir.

tş düşünüldü : Maarif Vekâletinin yazısına 
nazaran Encümenimizce tâyini -muameleye mahal 
olmadığına ve nıüstedinin bu muameleye kanaat 
etmediği surette idari dâva açmakta muhtar bu
lunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1945 18 . I . 1945

5394
5520.'

Süleyman Yönal.
H.ski ırtahkemo Başkâ
tibi.
Vıklî/eli.

Oğlunun bütünleme 
imtihanı h.

Arzuhalinde : Sivas orta okul öğrenicisi iken 
1942 - 1943 ders yılmda iki dersten bütünlemeye 
kalan oğlu Nevzat Yönal’ın bütünleme imtiha
nının şimdi yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinden alınan ceyatap :
Sınıfta kalmış olan bu öğrenicinin imtihan ta

limatnamesinin 43 ncü maddesine göre şimdi im
tihan edilmesi mümkün olmadığı bildirilmii^ir.
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5227 Süha Tanalan. A f dik'^inc dair.
5336 Hîirnıaıılar mahalle- ] 

si. I
i Avukat Ahmet Ham- j 

dioğlu. I
Merzifon. i

5092
'5Î93'

5507
5637

Necdet Kudatkobilik. 
M. M. Vekâleti Müs
teşarlık mahkemesin
de Askerî hâkim. 
Ankara.

tş düşünüldü : Maarif Vekâletinin işarına gö
re Encûmenimizce tâyini muameleye mahal oK 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1946 18 . I . 1945

A f talebine dair bundan evelki istidasına he
nüz bir karar verilmediğini beyanla imtihan dev
resi geçmeden bir karara bağlanmasını istemek
tedir.

Müstedinin evvelce vâki talep ve, müracaatı 
üzerine af hakkındaki isteğinin r^dine karar ve
rilmiş olduğundan bu dilekçesinin hıfzına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1947 18 . I . 1945

3438 .sayılı kanunun 
kendisine tatbik edil- 
nnidiğiden şikâyet.

1928 yılında Harpokulundan çıktıktan sonra 
üç sene de hukuk talısili yaptığı halde hukuk tah
sili senelerinin subaylık ve askerî hâkimlik müd
detlerine sayılmaması yüzünden terfide emsa
linden geri kaldığından ve ortada 3438 sayılı ka
nun varken'bu kanunun kendine tatbik edUmc- 
nıesi üzerine Askerî Temyiz Mahkemesine dâva 
açmış.sa da İm kanunun sxıbaylıktan hâkim sını
fına seçenlere şümulü olmadığına halbuki kendi 
ile aynı vaziyette olan Askerî adil Hâkim Feri
dun Ertürkan hakkında aj'nı mahkemeden bilâkis 
müsbet karar verilerek onun nasbinin düzeltildi
ğinden balisilo arada geçen zamandan ötürü tas
hihi karar ve iadei muhakeme yollan kapanmış 
olduğundan Hâkim Feridun hakkında tatbik edi
len kanun hükmünün kendi hakkında da tatbi
kiyle nasbinin subay emsali derecesine düzeltil
mesi yolunda karar verilmesini istemekte ve 
3 . x .  1944 tarihli ikinci dilekçesiyle de emsali 
yalnız Feridun olmayıp Askerî Hâkim Tevfik 
Aı-salı ile Münir Ergünü de bu nıeyanda oldu
ğundan ve Ahmet, Rıza adlarındaki arkadaşla-, 
nmn hakları da yakında verilece|;inden hak
kında evvelce verilen menfi karara \iyularak 
emsalinden ayrı bir muameleye tâbi tutulmasın
dan şikâyet etmektedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve 
alınan cevapta: Dilekçe sahibinin 1937 yılında 
subay emsaliyle bir hizaya gelecek şekilde
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0727
li.ıh.ı Hi'nizel. \"a/il‘esino yeniden
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Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

ıiHsbmnı tashihi için o zaman 2515 numaralı ka
nıma g-(’3rc salâhiycttar olan zati^lçri son tetkik 
(“ücümeniııct; vukııbulan müracaatın mezkûr en
cümenin 554 sayılı karariylc varit görûlmiyerek 
reddedildiği ve 1'938 senesinde Büyük Millet Mec
lisine yaptığı ajan mevzudaki müracaatı üzerine 
keyfiyet vekâletten sorulmakla müstediye veri- 
J«.ıı ilk cevapla bahsi geçen encümeniu red ka
rarı ornokleri gönderilmiş olup vâki talebinin 
neticede Arzuhal Encümenince de 10 . V . 1938 
tarihli kararla reddedilmiş ve bunun üzerine 
Askeri Temyiz Mahkemesine müracaatla 3438 
sayılı kanundan istifade ettirilmesini istemiş ise 
de 3410 sayılı kanunun muvakkat birinci mad
desinin ilk füii-ası mefhumuna ve muvakkat ikin
ci laaddesinin birinci bc'ndine tevfikan katileşmiş 
oJaıı hakkındaki kararın tekrar tetkikine imkân 
j?örülmediği gibi 3438 sayılı kanundan istifade 
ettirilme talebi de bu kanunun davacıya şümulü 
olmadığından varit görûlmiyerek mahkemenin 
î>04 sayılı kararlariyle ı*eddedildiği ve müstedinin 
Askeri Temyiz mahkemesine aynı mevzuda.aç
lığı ikinci dâvada mevzuu ve sebebi aynı olmak
la JO . VIII . 1939 tarihli ilâmla eyvel<;e reddedi
len (Invanın tekrar tetkikine imkân olmadığı 
kaıariyle ikinci defa reddedildiği ve müstedi- 
ıi't) kimlisiyle aynı durumda oldukları halde 
3438 sayılı kanundan istifade ettiklerini emsal 
olarak ileri sürdü,i>:ü şâhıslar iddiaları hakkında 
sal âlı i yeti i kaza mercii olan Askerî Temyiz mah- 
keuıeKİ İlden hüküm aldıklarmdan vekâletçe bu 
ilâmların tatbik edildiği ve kendi hakkında ka
tileşmiş hükümler karşısında yapılacak bir mua
mele kalmadığı bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Anayasanın 54 ncü madde
sinin hükmü açık ve kesin olan ikinci fıkrası 
karşısında Encümence tâyilai muameleye ma- 
Jıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karnr tiirihi

1948 18 1 .1945

-Müsledi : Maliye \ ckâletince vekâlet emrine 
alınarak bir yere tâyin edilmemesinden dolayı hâ
sıl olan mağduriyetine bir son verilmesi için Dev
let Şıırasındaki dasyasınııı celp ve istinabi ifade
lerinin tetkikiyle memuriyetinin verilmesini iste
mektedir.
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İş düşünüldü : Hâdisenin Devlet Şûi'asnK̂ a 
tetkik edilmekte olmasına y:öre Eneünıeııinûz(*e 
yn'pjlacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1949 18.1 .lîMr,

Ali Kibar.
I). I). VoJlarj Selruk 
İstasyonu kısım he
k im lisinde .
Hademe.
Izmii’.

C c iv t in in  artt ır .lm a- 
sr dileği 1ı.

Müstedi : Ücretinin arttırılmasını istemek
tedir.

Vekâletten verilen cevapta : Ücretinin tedri- 
<‘en ve ıısııleu arttırılmış ve 61 lira 75 kuruşa 
kadar (çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına kaı ar verildi.

Karar No. Kaıar tarihi

1950 18.1. lî)4r)

4î)42
5032

F atm a  Bür. 
K nrantina ITlJ ncı so 
kak Xo. r>o

Kesilen maaşının te 
i’îîr \>*riim(*si.

Izımı-.

Müstedi arzuhalinde : ölü kocasının on se
neliğini birden almak suretiyle alâkasının kesil
diğini vaziyetin fevkalâdeliği yüzünden eski te
kaütlere zam yapıldığı halde kendisi ve emsali
nin bu yardımdan mahrum edildiğini, güç bir 
durumda olduklarından kesilen maa»şlarınm 
tekrar verilmesini veyahut bir çare düşünülme
sini istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Malî mevzuata göre 
Encümenimiace yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1951 18 . 1.1945

5154 (̂ îalip Yalaz. 
:.262

Yanlışlıkla emekliye Arzuhalinde: Emekliye (;ıkarılnıası yanlış ol- 
Ikinci kolordu leva- çıkarıldığından mua- duğundan bu muamelenin kaldırılmasını ve mu
zun birinci kısmı â- melenin kahlırılması. vazzaühktan îinıT değişti.nu* muamelrsinin İvmi- 
miri.sınıf 2 muameh* nini talep etjnektedir.
memuru. M. M. Vekâletinden alınan cevapta: Müstedi
Balıkesir. hakkında ya})ilan muamelede kanunsuzluk olma

dığı ve ba.şkaca da ya])ilacak bir muamele bulun- 
luadTğı ))ild’ rilmiştir.

İş «lüşünüldü : M. M. Biiknnlığının efsabnul:ı  
l 'ahscdih'iı (İMİi]) Vfdaz'ın  diK'kçesindt^ 25 . III . 
19So tarihindi' Encümenimi>;<‘(‘ tâyini muam eiey( ‘ 
"lahiil <‘ lnt;idığııulan hıfzına karar vtM-ilmiş ve bu 

adresim* gönderilm iş o ld u ğun dan  bu di-
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; lek<,;(‘si ü/oıine do’ Hncünıoniınizec yapıhıcak hir 
ımıani(-‘l(‘ olmadıkına karar verildi.

Karar No Karnr ta. ihi

4575 M usla la Alkan. vo ar. 
4644 ■ Tanköyü muhtarı. 

K o i ı i ö l ı .

Köy saimalarnıdan şi- 
kfn'ot.

5()S(] .vli Aslan.
Kı/tlcalıanıaıu kazası 
{\ 1 rköv ü  j I  d e  Mustafa -

Sakat ııuuışı hağJan- 
:nası diledi h.

iu.

4?̂ (»4
4884

41)36
OÜ26

Faik Tekin ve ar. 'l'iitünlerinin eki.sper-
noğantepe köyü muh- tize edilmesi diledi h. 
lan.
lu'VVO.

1952 18 . I . 1945

Müstediler: Falıifj salmalardfin dolayı sı/lan- 
makta ve Köy kanununun hu maddesinin değiş
tirilmesini istemektedirler.

1<; Bakaniifiinm o(‘val)i tc'zkeresinde: Dilekee 
sahiplerinin kendi köylerinin bütçesinden şikâ
yetleri olmadıkını ve alâkalan sebebiyle civar 
kr»ylerin salpıalaruulan .şikâyet ederek 3664 sa
yılı kanunda tadilât yapılmasını istediklerini 
bildirmekte olduklarındaiı vekâletime bir muani(*le 
vapdamıyaeak'i bildirilmektedii.

İş düşünüldü: Kanınuuı tîuliline mütedair di- 
h'klei' üzerine bir muamele yaj)damıyaea|'indan 
dih*keenin ri'ddine karar verildi.

Karar No Karar ta.ihi

1953 18 . I . 1945

Müstedi: Askerlik vazifesini yaparken sakat 
kaldığından maaş tahsisini istemektedir.

M. M. Bakanlığı cevabında : Sakatlığının as
kerlik vazifesi sırasında olmayıp askerden kaç
mak üzere trene atlarken olduğunu dilekçesinin 
Askerî Temyiz Mahkemesine dâva açtığını dâva 
sonunda verilecek hükmün tatbik olunacağını bil
dirmiştir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaat 
etmiş olmasına ve işin tetkiki kaza mercilerine 
ait bulunmasına göre Encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1954 18 . I . 1945

Müstedi Büyük emek sarfiyle ve bütün sene 
uğraşarak yetiştirdiği kokulu iskeç tütününe İn
hisar idaresince 250 kuruş fiyat verildiğinden 
şikâyet etmekte ve tütünlerinin ekispertize edil
mesini istemektedirler.%

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti cevabında : 
Mmtaka başekisperinin yerinde yaptığı kontrol- 
da Geyvenin bu seneki tütün mahsulünde akda- 
mar hastalığı tesbit edilmiş kısmen hafif ve kıs-
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men ağır hastalıklı olau tütünlerden vasatı 232 
kuruştan şimdiye kadar 3Ö 000 kilo tütün İnhi
sarlar tarafından alındığı ve bakiye 8 000 kilu-
n un Tİ fi mubaynası ieiıı ((Mİhiı* alimliği l)i]<lirilmiş-
tir.

Oereği düşünüldü ; Encümence yapılacak bir 
muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1955 18 . I . 1945

llıiiilıim l îcdr i  ( ‘clâ- 
sin.
1 lava kuvvetler i şube 
1 (lt‘ v(><lo!: lıava bin- 
lıaKi.sı.

'IVu-ri etliı ilmesi dilo- Müstedi : Terfia müstahak olduğu 30 . V Ill . 
ği f'- 1940 tarihinden terfiinin yapılmasını ve yedekte

bir rütbe ile istihdammı istemektedir.
M. M. Bakanlığı cevabında : 1939 yılı Trak

ya manevralannda aldığı menfi sicil üzerine ya>;i 
haddine uğnyaraymcıya kadar yer hizmetine 
nakledildiğini ve bunun üzerine kendi arzusiyle
6 . X I . 1940 da emekliye çıktığını ve yer hizme
tine nynlması kararının kaldırılması ve terfiinin 
tanınması için Askerî Temyiz Mahkemesine aç
tığı dâvanın reddedilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Askeri Temyiz Mahkeme«i 
karan mevcut olduğuna göre Meclis Umumî He
yetinin 311 sayılı kararı mucibince kaza merci- 

> " lerine ait işlerin ve kararların tetkiki Encümeni
mizin vazifesi haricinde olduğundan Encümence 

: Ijir karar ittihazına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar lakihi

1956 18 . I . 1945

4455
45Î8

4994
5o^r

Kkıenı Kvren ve ar. 
'̂erlimallai' pazarı 

veznedarı.
Teke mahallesi Camii 
şerit sokak No. !) 
Tnı))/oîi.

Teki'ar va/ilVye alın
maları dileğine dair.

Müstedi : İhbar ve şikâyet üzerine gönderi
len müfettişin yaptığı tahkikat sonunda vazife
sine son verilerek fiş ve çuval satmaktan mah
kemeye verilen Muamelât Başmemuru Muam
mer Ege’nin akrabası İstanbul Mağazalar Şefi 
Sadinin garaziyle vazifelerine haksız ve katıun- 
suz olarak son verildiğinden ve kendileri de ve
rildikleri mahkemede beraet ettiklerinden hak
sızlığın tamiri istenilmektedir.

İktisat Vekâleti cevabında : Sümerbank U- 
mum Müdürlüğünden yapılan tahkikata nazaran 
mağaza şefi tarafından müstedilerin tevzi fişi 
ticareti yaptıklarından mahkemeye verildikle-
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TalAl Aki>üngör.
I.)eni7,f*il(‘r caddesi 
Yenice sokak Gîizi 
Lisesi civiiı-ı No. Îi6 - 
40
Alık.ı i;:.

’̂ :ış hîKİdi dohıyısiyle 
yol parnsı ;ılııınıjnıı;ı- 
sı dilc}*'i h.

.Mcsı-ure Krfan. 
'̂eldeğinıK*ııi liıhtını 

isk(‘l(“si ejıd. \o. 110 
Kadıküv - İstanbul.

.Milli K o n ı n ın a  K a -  
ü un '.m da  la lilâl ya -  
l>llh>a-;l dilcji-i İl.

5490 Rasiın Türe. 
5619 İnşaat kalfası, 

( ‘ankifi.

Komisyonun karan ve ne sebepten v(‘rildiffi

rini ve bu sebeple tekrar vazifeye alınmalarının 
mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Encümence yapılacak muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kfirar tarihi

1957 18 .1.1945

Müstedi : 1299 doğumlu olup fuzulen iki se
nedir yol parası alındığından şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâleti cevabmda : Dilekçinin 
1299 doğumlu olup mükellefiyet haricine çıktığı 
anlaşıldığından 1944 tahakkukıuıdan dışında bı
rakıldığı 1942 ve 1943 yılları için alınan on iki 
liranın da kendisine iadesi için perekli muame
lenin bitmek üzere olduğu bildirilmiştir.

tş görüşıildü : Dilek sahibi yolverıçisi tahak
kukundan çıkarılmış ve kendisinden alınan pa
ranın da iade edilmek üzere bulunduğu anlaşıl
dığından Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1958 18 .1.1945

Müstedi : Satın aldıkları eve nakletmek zaru
retinde bulunduklarından içinde oturan kiracı
lardan evin tahliyesini isteın işlerse de eski ev 
sahibine bir senelik* kirayı peşin vermiş bulun
maları sebebijde mahkeme neticesi bu talepleri
nin kabul edilmediğini ev sahiplerinin karşılaş
tıkları bu gibi müşküller bakmundaıı Millî Ko- 
rıınma Kanununda tadil yapılmasını istemekte
dir.

İş düşünüldü : Mevcut ahkâmın tadili mahi
yetinde olan dilek hakknıda Encümenimizce bir 
muamele ifasına imkân olmadığına karar verildi.

EArar No. Karar tarihi

1959 18.1.1945

’̂aı•(1ım yapılması di- 
Icyi İl.

Alüstcdi arzuhalindi*ı Vııo'oslavyadan muhacir 
olarak gelip ( ’ankırı’ya yerleştiğini hiç bir ma
halden müzöheret görmeksizin kendi çalışnıa- 
siylc bir mesken vücude getirdiğini b'rr çok ağaç
lar vftiştırdiğini bu yerin tapusunu kendi namına 
vcrilnu'siyU* osel'ini daha olğunlaştırnuık için be.ş 
yüz lira \ ardım > upıhnasını ve bunun taksite bağ
lam ııusmı istemektödiı*.
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Ii> «iüsünüldîi : Müstediniiı taU'bi üzerine 
nu'Zİcûr ]x*ş yü/ lir.anın tahsisi i<̂ .in mevzuat bu- 
Iınınıa<lifî:ııi(ian tâyini muameleye mahal olmadı- 
tjın.'i kaıvıi' verildi.

Karar No Karar tarihi

v.m 18 . T . 1945

4295
4347

4791
”487İ'

Safiye Öztekin. 
Vukarı mahalle No. 
148
Ankîira - Ka> ai;.

Diploma
dair.

'derecesine

Ahmet Abanos vı* ai'. 
Risarua köyü. 
Tiabzon.

4909
4998'

5375
5501

Mustafa Budak. ’ 
Uizaiye mahallesi Er- 
luğrul sokak No. 15
KlâzıĈ

Yemden, vazifesine a- 
lınma.sı h.

-Müstedi: Ankara inkılâp Bi(,‘lvi ve Dikiş Ynı- 
(huuuı hususi imtihanlarında kazaıunış olduğu 
luunaraya ilâve (“dilmediğinden şîihadetname de- 
r<‘eesinin düşük kaldığuıdan ı^kâyel etmektedir.

.Maarif Vekâleti eevabmda; Dilekçinin iddia- 
snım yerinde' olduğu j»(»rüleıvk işin düzeltihıu'si 
Ankiirii ^İnarif Müdürlüğüne vu Yurd müdürlü- 
j*ün(‘ tebliğ edildiği bildirilmiştir.
- İş düşünüldü: l)ilek(;inin dileği yerine geti

rilmiş olduğundan Enc'iımnee \apliaeak bir ınıı- 
amcle olmadığına karar Vı'rildi.

Kaıar No Karar ta.ihi

1961 18 . I . 1945

Tarlasının istimlâkin
den va/,yceiri1mesi di
leği h.

Müstedi 1er: Köylerinin biricik keçim vasıtası 
olan iki yih  küsur dönümlük'tarlaları ile fın
dık ağaçlarının tümen topçu alayınea hazeri 
f>arnizon olaı*ak istimlâk edilmesi halinde pei’i- 
şan olacaklarından daha münasip yer bulunîirak 
hurdan vazgeçilmesini istemektedirler.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden so. ulmuş \v 
alınan cevapta: Bu maksatla istimlâk için lü
zumlu arazi İmka verlerde aranılmakta olduğu 
bildirilmiştir.

icabı düşünüldü; Cevaba göre ortada henüz 
bir şikâyet sebebi kalmadığına göre Encümence 
tâyini muamcle’ye nmhal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No Karar taıihi

1962 18 . I . 1945

Müstedi : Devlet Demiryolları Malatya iş
letmesinde ikinci sınıf hademe iken kanunsuz ve 
1IS11İSÜZ olarak işinden çıkarddığmdan yeniden 
vazifeye almmak suretiyle hakkının verilmesini 
istemektedir.

Münakalât Bakanlığı cevabında : Âmirlerini



39 —

■i o*
DileTîçe verenlerin 
fulı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun karurı ve ue sebepten verildiği

memnun edememiş ve vücudundan istifade müm
kün olmadığından idareten vazifesine son veril
miş olduğunu ve tekrar alrnamıyacağı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü :
Encümence yapılacak bir muamele olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1963 18 . I . 1045

r)))G4 H i lm i  ^ e v in .

5490 V()ğuııp«‘lit köylüleri 
Huınma.
Bcypa/an.

Orman talıdit komis
yon uııün köylerinin 
luoralaunı onuan o- 
ljıı;ak talıdidinc karar 
vcı-ildiırliKİen sikâvet.

Müstedi : Orman tahdit komisyonu, kanuna 
aykın olarak köylerinin meralarım ormmı ola
rak tahdidine karar verdikleri halktan bir kits- 
mınin tahdide itiraz ettikleri bir kiijmı temyiz 
ederek bozdurduklan ve muhakemeleri yapılmak
ta olduğu ve bir kısmı da müddeti geçirdikleri 
iddia edilmekte ve İtiraz Temyiz haklan kalmı- 
yan halkın hakkında verilen kararların yapılan 
muamelelerin iptalini istemektedir.

Buna karşı 16 . X  . 1944 günlü vo 1683 sayılı 
yazısında Ziraat Bakanlığı: Orman tahdit ko
misyonu kararlannın ancak müddeti içinde mah
kemeye itiraz suretiyle ve kazai yolla bozulabilc- 
ceğini ve bazı veresenin itirazının mahkemece 
reddine kar.ar verilmesi ve bu karann temyizden 
bozulmaaı dolayısiyle mahallî mahkenu*since mu
hakemesi devam eylediğini Ve bir kısmı müdde
tinde kazai merice başvurmadıklarından haklan 
kalmadığmı bildirmektedir.

Encümenimizce gereği düşünüldü: Yerinde 
olmryan dileğin reddine karar-verildi.

Kaıar No. Karar tarihi

1964 18 . I . 1945

54S!) Ahdurrahman Grüle- 
5618

< Meydan mahallesin-
de
Uai'p malûlü.
İskilip.

MâirdiyM ınaa,şı ba^- 
laniıiası diledi h.

Müstedi : Geçen Umumî harpte silâh altında 
ve vazife başmda iken gözlerinden sakat kaldı
ğından mağduriyetine son verilmesini istemekte
dir.

Keyfiyet M. M. Vekâlet iıidon sorulmuş ve 
alman ceva])ta : Kum, toprak altrnda kalmaktan 
dolayı gözlerinden sakat kaldığmı ve esarette te
davi edildiğini beyan otmekte ise de bu iddiası
o zaman tedavi edildiği bir hastane kaydı ve ra- 
j)orIa tesbit edilmediği gibi gözlerindeki tralıonı
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hastalığıum haipten veya esarette iken ileri gel
diği hakkında rapor gösteremediğinden Yüksek 
Meclisin 1004 sayılı karan karşısında da dileğinin 
yerine getirilemediği ve müstedi bu işi için Aske
rî Temyiz Mahkemesince idari dâva açmış oldu
ğundan verilecek karara göre muamele yapılaey- 
ğı ve evvelce Büyük Meclise vâki müracaatı üze
rine 1 ağustos 1944 tarih ve 5235 - 5354 sayılr 
sorguya karşı da 12 ağustos 1944 tarilı ve 16588 
sayılı yazıyla aynı şekilde cevap verildiği bildiril
miştir.

îcabı görüşüldü ; Hak iddiasiyle Askerî Tem
yiz mahkemesine müracaat eden müstedinin sâ
dır olacak hükmü beklemesi, lâzımgeldiğhıden 
Meclis Umumî Heyetinin 311 sayılı karan karşı- 
sjnda Encümence yapılacak muamele olmadığinu 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1965 18 . I . 1945

47i:> Hasjın Ak])inar. Teknüt numşı h.
47S7 yurt mjılıallesi 

Tavşanbayın sokak 
No. 4 1
Sivas. '

Arzuhal hulâsası : Yetmiş yaşında ve altı nü
fus aile sahibi bir ihtiyar olup aylık olarak bağ
lanan 50 lira tekaüdiyesinin üç ayda bir verilme
yip her ay verilmesini istemektedir.

İşin gereği düşünüldü ; Encümence tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Blarar No. Karar tarihi

1966 18 . I . 1945

5202 I sma i 1 Ui’savaş.
5311 Karaımıllu mahalle

sinde.
(.'(‘rke.ş.

Kiraeisı iıakkında ta- 
kiİKit yapılması dile-

ı>.

Çerkeş’teki evinin üst katını kiralayan Bay
tar Albayı Lûtfi Şatoğlu tarafından on dört ya
şındaki kızının cebren ırzına tecavüz edildiğin
den ve bir kaç gün sonra kızının Çankırı’ya ka- 
çınldığından ve hâdiseye muttali olması üzerine 
Emniyet müdürlüğüne vâki müracaatı üzerine 
mahkemeye verilerek üç ay hapse ve 50 lira para 
cezasına mahkûm olduğundan ve kızının namu
suna tecavüz fiilinden dolaja Çerkeş Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğince hakkında aynca tahkikat 
yapılmakta olduğundan balısile mütecavize lâyık 
olduğu cezanın verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden «örül
müş ve alman cevapta ; î§ Çerkeş sorgu hâkimli- 
ğince takip edilmekte olup 4 . VIII . 1944 günü
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i<jin taraflara ve dâva şâhitlerilıe dâvet-nanıe ^ön- 
flerüdiğindcn tahkikatın henüz bu merkezde ol

duğu bildirilmiştir.
tcabı görüşüldü : Mahkemelere müteallik ve 

mahkemelerden sâdır olacak hükümlere tâbi ıne- 
tiolelece bakılamıyacağına mütedair Meclis UnUı- 
mi Heyetinin 311 sayılı kararı karşısında Encü
mence yapılacak muamele olmadığına karar ve- 

i rildi.
Karar No. Karar lariiıi

1967 18 . I . 194.')

()24H

N'iilı.vjı Alatlı.
H.ıyıjtkhada 1941 so
kak \ o .  1 4 /1  
ICmckli yüzbaşı, 
l/jnir.

li):}') yılın,(la yapılan  
tokiiül muamolesinin

ilınc-si dih'ö'i lı.

1 !>:}.■) y ı l ın da  ya])ilnıı tekaüt muamelesi ka
nun ve sicil talimatnamesi hüküm lerine aykırı 
olduf^uıulan uf?radı^ı haksızlığın İH'rtaraf ed il 
mesini istemektedir.

K eyfiyet  M ill î  M ü d a faa  Vekâletinden  so ru l
muş ve alınan cevapta : ]\lüstedinin 13 neü sü va
ri a lay ında müstakdı*w iken sicil âm irleri ta ra 
f ından  tanzim ve muhtar, âm irce  de teyit e d i 
len 26 şubat 1935 tarihli sicili üzerine 1683 sa
r ı l ı  Ti'kaüt K anununun  ü(,*üncü maddesinin I) 
fıki'asına j^öre tekaüde sevk ve 3360 sayılı k an u 
nun neşrini mütaaki]) d u n u n u  incelenerek 1) 
rıkrasınm II fıkrasına tebdil edild iğ i ve dilekç;e 
saliibinin tekaütlük nuuımelesinin kaldırılması 
i(;in <‘\ velc(‘ Zatişleri Son Tetkik' ^Mercii Eneü- 
ıııeniıu' müıa<‘aat ederek buraca  v e r i l e n -307 sa
yılı kararla yapılan  muamelenin doğ ru lu  tasdik 
edildiği ii'ibi B üyük Millet Meclisine vâki m ü
racaatı üz(‘rine Arzuiıal E n cü m en in in  1253 sa
yılı karariy le  tekaütlüğünün kaldırılm asına k a 
nuni imkân olm adığı k a r a n  verild iğ i ve müste- 
(11 blâhare aynı m evzuda Askerî T em yiz  M ah- 
k(‘mesiıu‘ d(> dâva açmış ise de mezkûr mahk<'- 
m(‘i»<in 1061 sayılı i lâmiyle  dâvası ve tashihi ka
rar talebi de reddo lu ndu ğu ııdan  hakkıhda V ckâ- 
l(‘t(;(‘ yapılacak  muam('1e kalm adığı bild irilm iştir .

İcabı yiirüşüldü : Anaya.sanın 54 ncü  madd»;- 
sinin hükmü açik ve kesin olan ikinci f ıkrası 
karşısında Hn<*ümence tâyini m uam eleye mahal 
o lm adığ ına  karar verildi.

K arar  No. K ara r  tai-ihi

1968 18 . 1 .1945
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M ustafa  N'ail A l p  ve 
lAMuan Alp. 
Kalyojıcukıtllıık K e- 
nıerhatuıı nuılıallesin- 
de Pc'şkirci sokak No. 
42
|{< \ - İstanbul.

Dilekçe özeti

İ!j«:alU>nndc bu lunan  ! 
»'vin lanıaıiDnjn bon ;-  
lanma surct iy lo  uh- 
delt‘ i-iıi(‘ \cı-ilnı<-si , 
luıkkında D a n ış ta y ’ca i 

Nfi-ilen kararın  tam a
men talî)ik edilmedi-  ‘ 
Çimlen şikâyı'l.

K o m isyon u n  kararı ve ne sebepten verildiği

Arzuhaller inde  : M üstediler  1M27 senesin- 
d i işgallerin<le bulunan evin âdi iskân de- 
r('eesi dâhil inde bulunan  kısnıınnı me<*('ant‘iı \'e 
1)U haddi leeavüz ed(‘n kısmının borç lanm a sure
tiyle uhdelerindi- if)kası hususuıula Devlet Ş û r a 
sından almış oldukları karara l>inaen muamele 
yapılm ış-ise  <le bu karaıvı ınuhalir olarak yapılan  
bazı muam eb'lerden şikâyet etmişler<ii>'.

Sıhhat B akanlığ ı cevab ın da :  Bu hususta Jstan- 
bul vilâyetind*'!! alınan e.evaba nazaran bahsi ge- 
(;<‘n evin âdi iskâu suretiy le  verilmesi lâzımgelen 

kısmının meeeanen namlarına tapuya re[)tedildi- 
ği ve bor(;lan tecavüz eden kısmı iki b in  lira 

üzerinden boreh m d ır ıl ıp  lî)28 senesinden itibaren 
ba';lamak ve I!>27 senesinde ise hitama eı-m*'k üze
re 20 taksite lep ted ild iğ i  ve 1922 senesinden 
lî)43 senelerine ait olu]) vadesi |.?i‘lm iş .ve  şim diye 

k ad a r  tahsil edilmemiş olan 15 taksit meemu- 
u nu n  birden  de fterd a r lık ça  tahsiline teşebbüs ed il 
diği anlaşılmış o ld u ğ u  m üstedilerin  işgalleri al- 
hnıla bu lunan evin âdi iskânlarına terk ve tahsisi 

iı;in vilâyet( ‘ müi'acaatta ])ulunınuş ve bu  yoldaki 
m üracaatların ın  is-'af t'dilmelesi yüzünden  müs- 
t(‘dilt*r iMralındaıı İdarî dâva ikame edilmiştir.

Devlet Şû ası 1m yoldaki dileği y e r i n d ' g ö re 
rek bahsi geçen (>vd('n âdi iskân tlereeesi d â h i
lindi' bulunan kısmın m eccanen  verilmesiın* ve 
bu haddi tecavüz ed(>n kısmın borçlandrrdm asnıa  

2T) . XI . .1937 tarihinde karar  ver ilm iş  ve bu 
suretle ev ü/A‘rindeki hakları karar  tarihinden  
itibari'n başlamış o lduğu , Inına nazaran b o . ç  tak
sitlerinin bu karar tarihinden  it ibaren l)a^lanıası 
ii'ap ederken 1928 senesinden itibaren b o rç la n 
ma m u aınd es in in  y ap ı ld ığ ı  g(>rülmüş ve bu  ş«‘- 

kilde ya])ilan m uam ele y e t in d e  g ö rü lm iy e ıe k  bu 
m ü bad il ler in  v a z iy e t i  e tra f l ıca  izah ed i le rek  
borç taksitlerinin Devlet Şûrası kararı tar ih in 
den it ibaren başlam ası 'h ususun da  vilâyet d e f te r 
d a rlığ ın a  gereken teb ligatın  yapılması lü zu m u 
nu M aliye  Vekâletine yazılm ış o ldu ğu , buhusus- 
taki vt'kâİPtin noktai nazarı M aliye  Vekâletine»- 
de kabul etlilmiş ve borç lanm a muam elesinin d ü 
zeltilmesi y o lu n d u  d e f te ıd a r l ığ a  teb ligatta b u lu 
n u ld u ğ u  16 . VT . 1ÎU4 tarih inde ve .^::525/8]r) 
ve llof)::} sav jh  yazı ile vekâletlerine bi ld ir i ld iğ i  
Dilek sahiplerine borç  taksitlerinin tskân M üdür-
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I lüğüne* yapılan H . XIf . 1!)40 tarihli lalıriri 
Î(‘l)liy;a1 tnıihindeıı itihaı-fu başlannıasuiı lu'r ne 
kadar isUnııi'kle İM-icr d(> Hı-vld f^ûrasuıın kara- 
nnı mütaakıp muamelelerini takıp ve borçlanma 
i.şleı-ini ikmaleıı mükellef İMdımduklarına iL>ru(‘ 
İddia edildiği ı*il)i bıı leblifrat tarilıind(‘n itiita- 

' ıvn değil Devlet Şûrası kararı tarihinden itiba
ren basjlaması iktiza etmekte ve bn hnstıstaki id
diaları yerind( ffr»rülmenıektedir.

Bore taksitleri tarihinde yapılan yanlı.-j mu
amele tashihine gidilmiş vekâUtlefinee yapda<‘ak 
başka bir muamele kalmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Jşin »ereği düşünüldü : Sıhhat Bakanlığının 
iş’anna ıröre ınüstedüerin talebi üzerine borç 
taksitlerinin tashihi eihctine {>idilmiş olduğuna 

I ve bu tashihe de ra/j olmadıkları takdirde kazai 
mereie müi‘aeaatla idari dâva açmakta muhtaı- ol
duklarına karar verildi.

Karar No Karar ta ihi

1969 18 . I . ÜM-')

5407! Ihsan Atillâ Eıyaşa. 
r>r>:i3 î̂enel Kur.

lîa«jk. Şu. 7. de piya
de binbaşısı.
.Ankara.

.\a«}) düzeltilme.sine 
dair .Vskerî Temyiz 
mahkemesinden vei'i- 
len ilâmın infazı dile-
y:ı

Müstedi : Nasıp tarihine dair Askerî Temyiz 
mahkemesinden aldığı ilâm hükmünün inia/ 
edilmesini ve Arzuhal Encümeninin yanlışlıkla 
noksan verdiği kararın, kanunun ve mahkeme ka
rarının ruhuna uy^un olarak tashihiyle Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi hükmü
nün yerine getirilmesini istemektedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş ve 
alman cevapta :

Müstedinin nasp tashihi için evvelce Askerî 
Temyiz mahkemesine açtığı dâva mezkûr mahke
menin 389 Mjalı kararı ile reddedilmiş ise de 
bilâhare tashihi karar dileğinde bulunması iizeri- 
ne dâvaeının talebinin kabuliyle millî ordu he- 
sabma gruplarda çalışanlar misiUû hakkında mu
amele ifası ve evvelki kararın bu suretle tashihine 
karar verildiğinden bu ilâm hükmünün mevzuat 
dairesinde Vekâletçe tamamen tatbik edildiği ve 
müstedi mahkeme kararının noksan infaz edildi
ğini ileri sürerek Büyük Meclise müraeaat etti
ğinden Vekâletçe yapılan muamele safahatı ve 
ilâmın, tatbik şekli bildirilmekle Arzuhal Encü
menince 1377 numara altmda evrak mündereca- 
tma ve Vekâlet mümessillerinin izahatına naışa-
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, ran doğru olarak tatbik edilen ilânı hükmünün 
noksan tatbik edildiğinden balısile şikâyette bu
lunan müstedinin yersiz olan şikâyetinin reddine 
karar verildiği ve müstedi buna da kani olmıya- 
rak Askerî Temyiz Mahkemesinden bu dei'ada ka
rarın tavzihini istemiş ise de müracaatmın 349 
sayılı kararla reddedildiği l)ununla beraber mah
keme kararının hakkında tamaimen tatbik edildi
ğine dair tekrar Büyük Millet Meclisine jnüraca- 
at eden müstedinin sabit bir fikre saplanmış ol- 

' duğu anlaşılacağından aılık kanuniyet kesbötmiş
olan Encümen kararının yeniden tetkikına imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü : Müstedi lıakkında Ask( rî 
Temyiz Mahkemesinden sâdır olan ilâm. M. ]\L Ve
kâletince mevzuat hükümleri dairesinde tatbik 
edilmiş ve buna kani olmayan dilek(,;e siihibiııiıı 
Büyük Millet Meclisine vâki müracaatı üzerine 
Arzulial Encümeninin 1377 sayılı karariyle ijikA- 
yetinin reddine karar verildiğine göre aynı id
dia ile Büyük Millet Meclisine bu kere de müra
caat eden müstedinin başka bir mahiyet ifade et- 

I miyen yeni dileğinin tetkikına mahal olmadığııuı 
ve evrakın lııfzma karar verildi, 

i  Karar No. Karar tarihi

1970 18 . 1 . 1945

'>378 A m i İ Yasal. Mvvclci'**eren hi/ım-l- • . Arzuhalindi* : K ıbr ıs  Lisesinden m e/ıu ı ohiıık-
5504 \'ir;inşehir kaymaka- leı-inin nıaeburi sayı- tan sonra Lozan muahedesi m ufib iee  hı\ar hak- 

mı. liir.ık istenilen taznıi- ^kını kullanarak T ü rk iy e 'y e  h icret ett iğ ind en  ve
nalın alınmamasına ınt'inlcki'le nâfi olmak irin A n k a r a  H u k u k  F akü l-  
(lair. tesine .uinii^iııdı 'n ve iki sene sonra B ü y ü k 'M i l -

h‘t Meclisinde acılan müsabakayı kazanarak 1929- 
1930 s(‘m 'sind(‘ zabıt kât ip liğ ine  tâyin  o lu n d u ğ u n 
dan ve 1930 - 1931 ders y ı l ın d a  H u k u k  d ip l o 
ması a ld ığ ından  bu vazifede  on  o n b ir  sene kal- 

I diktan sonra naklen ve terfian  B ünyan  kazasına 
kaym akam  tâyin ed ild iğ inden  ve 1942 y ılında 
Adliye  Vekrıletinee Hâkim m uavin liğ ine  tâyin 
cdih'ee^'i kendisine bildirilmişse de bunu ret m eç
im riyetimle kaldığ ından  ve bunun üzerine Vekâ- 
h'tin tek lif iy le  H âzinenin  a leyh inde m ektep ta z - ’ 

, minat dâvası açt ığ ından  ve binnetice  1240 lira
la /m inatla  mükellor 1 utularak bu paranın m aa
şından kesimesi iç in  iera kararı v er ild iğ ind en  
b a l ıs ıb  on beş senelik D evlet  ve m illet  hizmetine



bilekçe verenlerin 
îidı, sanı ve otur

duğu vor
IJilek<,*e özeti K()irıi.s.v(*ııuıı k n ra n  ve jıe sL-bepten veriUü^i

\v (‘ lycvnı devam <-deii l’aaliyc'tiiK* kai’şı iuaaşnı- 
dîiu kesilmek suretyle alınan Httkuk mektebi taz- 
ıniıuılntın Mecliste b i /m eti  ıiKM'bui'i sayıl.ı-
r;ıl< a'ımııaıııası i(‘ iıı k a ıa r  veiilıiK'si ve alfıkadai'-
l.ııa da tebliyatlii bıılumılması dilejiinde b u lu n 
muştur

Kc\ fiy ( ‘ l A d l is e  BMİvanliKiııa soru lm uş V(> a lı
nan eevapta ;

Mi'ı^lt'di Avni Y a s ;d ’ ın 1 . X . İİ)‘İ7  tarihin- 
d('n 2 . f l  . 19-U) la)-ihiııe ka<lar .\nkai-a Hukuk 
l‘'akül(esindi ‘ leyli talelte (»laıak okuy.'uak 1930 - 
ÜK51 dei-s y ı lu ida  ıııe/un oldu}i:u ve IH . \'l . 
larib li  istida ile İstanbul - A n k ara  v eya  İ z 
mir M üddeium ınnî vi'yn nza mDitviuliklcriıuleu 
biı-iııe (âyinini islemiş ise de o sırada B üyük  k ü l 
let Aleelisinde kâli]) o ldu ğun dan  a y n lm a s ıu ın  
niiiiı/urlıı olduüu bildirilmesi üzei'ine dileminin 
. erine (̂'1 irilem(Mİi»i v(* kendisinin bilâhara M»‘e- 
Ksleki \i(/':icsInden ayı'darak Hünyan kaymakam- 
li'iıua 1;'ı\iîi edil»!!^! aıdaşılmakla D ahiliye VekA- 
Ictiniu mııvai'akalı alnuırak keıwlisİ!U‘ 2:̂  . I . 
1!)4'J tai‘ilıind(‘ hakim muavinlif;i teklif  o lund uğu  
hald(‘ kabul etm ediğ inden  mekle]» miKa-atlarıuuı 
tahsili eihetine fiidilmesinin Alaliye V'ekâU^tine 
ya/d<hf>:ı ve her ne kadar meeburi hizmetinin 

 ̂ Dahiliye \'ekrd(‘tiue devrini istemiş ise de Maliye*
\'ekâlel ince nuUikemeden aleyhine hükünı sâdır  
oidufiu v(* alaeaîtuı tahsiline tevcfssül ed i ld iğ i  ei- 
iıet.le mecburi h izmet vecibesi tazminata inkilâp  
etmiş o ldu ğun dan  d ileğ in in  terv icine imkân olnuı- 
(lığı cevabı jı lnulığı bild irilm iştir .

İcabı {görüşüldü:
Alahkenn'lere müt(*allik ve mahkemelerden sâ- 

<lır olm uş kararlara m ü te ferr i  meselelere bakda- 
mıyacağnuı m üted air  Aleclis Um um i H eyetin in

1 saydı hükmü karşısında E n cüm ence  yapıla -  
<-ak bir  muamele o lm adığ ına karar  berildi.

K a ra r  No. K arar  tarihi

1971 18
t

I . 1945

4347 Ali  Safsak.
4928 Kara > 'usuf k ö y ü n 

den  ̂ ediyol ağz ın da  
•\o. 11 de.
K d i r n e .

■ Jandarma, teğmt'ui , M üsted i :  K ö j ’üne gelen ja n d a rm a  takım komu- 
( ’e\at Şendoğan  ta- j t a n ı ,T e ğ m e n  Cevat Ş en d oğan  ta ra f ın d an  k öy  

I rafından  dövülerek i  halkı m uvacehesinde sebepsiz ve haksız y ere  dö- 
! ha})sedildiğinden şi- ı vüliip  k öy  odasına hapsed ild iğ inden  ve kendisini

şikâyet etmek üzere E d irn e ’ye  g it t iğ ind en  A d l i -  
vi' b inası ö n ü n d e  d c  hakaret vo  tecavüzüne u ğ r a 
d ığ ın d an  ve gerç i  üç  güne  m ahkûm  olm uş ise de
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Dilekçe özeti Komisyonun karnrı ve ne sebepten verildiği

bu malıkıunİ3'etin bir birini takip eden tecavü/- 
kârsıne hareketine karşı hiç mesabesinde olduğun
dan bahsile hakkında tahkikat yapılmasına ka
rar verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Dahiliye \'ekrdetinden somimu.*; ve 
alman cevapta : Müşteki Ali Saçak’ın Başvekâlet 
Yüksek Makamına da vâki ıjikâyeti üzerine emse- 
lenin esaslı surette tetkiki tstanbul Jandarma 
]\fmtaka Komutanlığına havale edilerek ÜsteğmQiı 
(îihad’ın müştekiyi tahkir suçundan üç gün haps«‘ 
nıahkûın edilerek cezasının tecil edildiği ve müş
tekinin de Cihad'a vazife («anasında hakaret et
tiği sabit olduğundan onun da iki ay hapse malı- 
kfım vo cezasının tecil edildiği bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü : Mahkemeye müteallik ve 
mahkemeden sadır olacak kararlara müteferri 
mesaile bakılamıyacağına mütedair Meclis Umumi 
Heyetinin 311 sayılı kararı karşısında P^ncümen- 
ce yapılacak bir muamele olmadığına kaı*ar ve
rildi.

Karar X<> Kanu’ laıilıi

1972 18 . 1 . 194r>

4762 
4837 •

Ali Eı*san ve ar. 
Mahalle müm(‘ssilleri. 
E rbaa.

Yeni kurulacak kasa- 
plânmın, .jeolojiim

iıeyctinin raporuna 
<i;öre d€*ğiştirilmesi di- 
İff̂ i h.

Müstedi : Zelzeleden harap olan kasaba yel i
nin deği.^tirilerek ardıçlık mevkiinde kurulması 
hakkında Jeoloji ve Sıhhat Heyetlerinin verdik
leri yapor üzerine yeni kurulacak kasaba plânı
nın bu heyetlerin raporlanna uygun olmadığı 
halde valinin zeriyle belediye meclisine tasdik 
ettirildiğinden keyfiyetin tetkikiyle jeoloji heye
tinin raporu veçjıile pilânın değiştirilmesini iste
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinden alman cevapta : Pilâ- 
nın Nafıa Vekâleti tarafından hazırlattınldığı 
gerek adı geçen vekâlet ve gerekse mahalli vali
liğinden yapılan tahkikata nazaran yeni ve tas
dik edilen pilânm jeoloji heyetinin rapomna uy
gun ve fennî bir şekilde tanzim edilmiş olduğu 
esasen raporda yeni kacmbanuı ardıelık mevkiinin 
Kelkit vâdisine doğru uzanan hafif meyilli ya
maçları üzerine nakli muvafık olacağı tesbit edil
miş olup Ardıçlık dağının zirvesi ve dik yamaçları 
üzerine yeni kasabanm kuınılması mümkün olanu- 
yaoağına binaen hâdisede bir yolsuzluk ve zor bu
lunmadığı bildirilmi§t;ir.
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^ Dilekçe verenlerin 
^  ^  udi, sanı ve otur* 
q  (luğıı yer

Komisyonun karan ve nc sei:)eplen veriidiğri

dütjünüldü : Encümence yapılacak bir mua- 
me)<‘ ulınadıpıntt karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1978 18.1.1945

4835- Jl. Akcan v^ar. 
4915 ' Boh-diye Azalan. 

(Jcıede.

Ka/alarında bir or
man revir merkezi , 
v(‘\a l)ir bölge şefli* 
{îi kurulma-sı diledi lı.

Müstedi : Kaza merkezinde bir orman revir 
m(‘ik(‘zi, olmadığı takdiiYİe bir bölge şefliği kn- 
rulınası isteıiîiK̂ kte ve banlardan mümkün olmaz
sa nıaJıalli belediye varidatının artmasının te
mini ioin oı-nıan işletme teşkilâtının ahş veriş
leri kesme, taıjıma, eksiltme vc arttırmaları ne
ticesi Jıâsıl olan dellâliyelerin Belediye Verşi ve 
Kesiınleri Kamınumın 22 nei maddesindeki kay
da tâbi tutulmıynrak dellâliyenin menşei orman 
mahsulü olduğu takdirde dellâliyesi satışın icra 
kılındığı mahal l>elediyesitıe ait olmayıp orman 
malisulünün yeti.ştirildiği nuıhal belediyesine ait 
olacağı şeklinde tadil suretiyle yeni bir tesis ya
pılması istenmektedir.

Ziniat Vekâletinden alınan cevapta : İşletme 
prensipi orman bölge şeflerinin orman içinde 
yahut onuaııa en yakın İHİİjfe merkezinde otur
malarım icabe.y1 ediğin i işletme tesis edilen mın- 
takalarda bütün köylünün ve kaza halkının ih- 
liyat;]arı gözönünde bulundurulai‘ak*])ö]ge mer
kez ve adedleri tesbit edildiği Gerede kazasının 
dahi ormanla ı r bö1g('lere ayrılarak alâkalı re- 
virlei'e bağlanmış bulunduğu ve ev\elce bir böl-

şefliğiyle idare edib'n 0<»rede kazası ormanla
rının şimdi müteaddit bölgelere ayrılarak halkın 
ihtiya( l̂urınıu önlendiği ve kasaba halkının mü
racaatlarının önlenmesi î *in de kaza merkezin
de bir orman kâtibi bulundurulduğu sırf bele
diye varidatını arttırmak ien işletme pi^nsiple- 
ri haricinde kaza merkezinde bir bölge şefliği 
tesisinin muvaffak olmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü ; Müstedileı in bir tesis mevzuu 
olduğundan Kneiimence ya]>ılacak bir muamele 
olmadığına kaı-iir verildi.

Karar No. Karar tarihi

1974 18 . 1 .1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sana ve otur

duğu yer
Kem al (i(^z<'n.
D. I)cnix:\(»llurı lîjlot- 
ınt' Cmunı K ü d ü r lü -  

k ıy  t ( 'inııiycl nıii- 
( I iU 'l Tİ A i i ( '; I n  k  u  r l ; u  •; m  

ıııınlîikjı şiîl’i.
Ist;nıl)iıl.

Dilekçe özeti

Kroekli ( lylığının ke- 
sil(1ioiiKİ<.|i sikAvol.

Kdjrıisyoımn k arn n  ve ne sebepten verild iğ i

. M ü s 1 ( m İ İ  } i ı v . n h a l i i H İ ( ‘. ; Doîiiz binlmşılifrından 
emekli t)Iu)> halen Devlet Denizyolları vc Liman
lan Rıııtıeli eankurtaran nııntaka şefliği vazife
sinde hulunduğunıı. almakta olduğu emekli ay
lığının 4222 sayılı kanunun 21 nei maddesine 
uyula ak k(‘sildiğini, Devlet '••ki ıııüi’a-
saatı da ('tnokli aylığının verilmemesi kararına 
bağlandığım, mağduriyetine eare hulıınınasını is
temektedir.

işin <>ei-eği düşünüldü ; Müstedinin ınüraeautı 
üzerine iıâdise hakkında Devlet Şûrasıncft ınüs- 
te<li aic'yhine karar ittihaz edilmiş olmasma göre 
l<’,u('ünM‘nimizi*e başkaea tâyini muamel<‘ye mahal 
(ilmadığıfnr karar verildi.

K arar Nı>. K arar  tarihi

1075 18.1. 1045

4(iDJ Sedat Kaptaıı ve ai'. 
4764 <.'alışnıa yurdu . 

Samsun.

Kanuna n a k liy a t am- 
baı-eıları lıakkııuUt bir 
hüküm ilâ \-e isliliıK 'si

h.

.Müstediler dileket'lerinde : Rvvelee nakliyal 
komisyoncuları beyanname karnesi üzerinden 
vergî ê tâbi tutulurlarken son (‘ikan tadil kanu
niyle bütün komisyoncular beyanname usulünde 
vergiye tâbi tutulduklarını sermayesiz v(> iki üe 
arkadaşın birleşmesiyle meydana getirilen nak
liyat ambarları Mâliyece ndvliyat komisyoncusu 
mahiyetinde telâkki edilerek bu muamelenin tat
bik edildiğİTii yeniden tadil edildiklerini öğren- 

t dikleri kanunun maddesine nakliyat ainbarcılaı ı 
hakkında bir hüküm ilâvesini istediklerini ve bil
hassa varidatı masarifatını korumayan işleri için 
vergi mükellefiyeti hakkında bir kolaylık göste- 
lilmesini istemişlerdir.

İşin goreği düşünüldü : Müstediler Kazaıu; 
vergisi mükellefiyeti hakkındaki mevzuatın ken
di derecelerindeki sabit ve küçük nakliyat ko
misyoncuları lehhıe olarak tadilini tah'p eyle
mekte olmalarına göre mevzuatın tadilât teklifi
ne mütedair bulunan istekleri hakkında Encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

K a r a r  N o. K a r a r  tariiıi

1976 18 . 1 . 1945
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<v Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otür- 

, duğu yer
Dildıçe özeti

15031
15297İ

Haşan Konyar ve ar. 
Serik.

Sulu ziraat yapmak 
üzere teşkil ettikleri 
sulama birliğince ka
nal a(̂ ıııak için yap
tıkları teşebbüse kar
şı verilen ihtiyati ted
bir kararının kaldı
rılması h.

5102
5202

Kaşit Kemali Öğütçü. 
Belediye kaı*şısı No.̂  
35
Adiina.

Fazla askerlik yap
mağa tâbi tutuldu
ğundan şikâyet.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Müstediler : Ahmediye ve Boğazak köyle
rinin akan köprü çayından faydalanmak ve sulu 
ziraat »yapmak üzere teşkil ettikleri zirai kalkın
ma ve sulama birliğince kanal açmak için giriş
tikleri teşebbüse karşı dâva a<;an Mehmet Konuk 
ve arkadaşlarının lehine verilen ihtiyatî tedbir 
kararı 3039 sayılı kanuna ve çeltik komisyonu 
karanna aykın köylünün telâfisi zararını mucip 
olduğund,an işin ışlâhmı istemektedirler.

Ziraat Bakanlığı cevabında : Hâdisenin uzun 
safhalar ve muhabereler geçirdiğini Adliye Ba
kanlığı ile yapdan yazışmalara göre mahkeme
nin köylüler aleyhine verdiği esas kararın Tem
yiz Mahkemesince bozulduğu yeniden mahkemeye 
başlandığı ve ihtiyati tedbir karannın kalmadı
ğının anlaşıldığı ve kejrfiyetin vilâyete ve dilek
çilere tebliğ edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinin karar
lan hakkında tetkikat icrası Encümenimizin va
zifesi haricinde olduğundan ’ tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1977 18 . I . 1945

Müstedi : 1938 yılı bedel eri olup kıtaya ve
rildiğinden ve terhisine yakın işlediği bir suç
tan ötürü tevkif olunup beş^sene ağır hapse 
mahkûm edildiğinden ve mahkûmiyet müddetini 
bitirdikten sonra geri kalan 35 günlük askerli
ğini tamamlayıp terhis tezkeresi almak üzere 

•C(‘3̂ 1ıan Askerlik şubesine müracaat etmiş ise de 
şubece ne kadar daha askerlik yapacağında te
reddüt edildiğinden sorulması üzerine Millî Mü
dafaa Vekâletinden muahhar kanunun tatbikiy
le 19 ay o gün daha askerlik yapması lâzımgel- 
diği cevabı »verildiğinden, halbuki • bu cevabın 
kanuna aykırı olduğundan şikâyet etmektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alman cevapta : Bedel eri olarak talim 
görmekte iken işlediği bir suçtan dolayı beş se
ne ağır hapse mahkûm olan dilekçe sahibinin 
muvazzaflığını ^tamamlamadan hapse girdiği ve 

. hapisten çıktığı zaman 4173 sayılı kanun me
riyet. mevkiinde bulunduğu için mezkûr kanun 
hükmüne tâbi tutulduğundan verilen emrin ka
nuna uygun olduğu bildirilmiştir.
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teal)T yförüşüldü ; Müstedinin verilen bu ce
vaba kani olmadığı takdirde ka?.a merciine mü- 
i'acaatta muhtar olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1978 18.1.1945

761
767

Seyfullah Bilgin, 
Fevzipaşa mahallesi. 
Sungurlu.

^laliyeee kendisinden 
istenilen eeza vergi
sinden şikâyyt.

4530
4596

Salim Karaoğuz. 
Karabük Fabrikası 
yağcılânndan. 
İnebolu’nun Çatal- 
zeytin nahiyesi Gineli 
kö^Tİnden.
Karabük.

Tazminat 
dileği h.

Müstodi Verdiği l>eyanııamede şeker mevcu
dunu noksan gösterdiği sebebiyle Millî Korun
ma.Kanununa muhalif hareketinden dolayı mah
kemeye veriliniş ve neticede beraet etmiş ise de 
Maliye tarafından kendisinden cezaen vergi is
tenmekte olup bu cihet mahkeme kararına ay
kırı »olduğundan verginin alınmaması lâzımgel- 
diğine karar verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâleti cevabında : Mü.stedi .hak
kında yapılan muhakemede de 9 kilo kesme ve 
8 kilo toz şekerin beyannamesinden fazla olarak 
dükkânında, bulunduğu sabit olmuş, ancak bu 
miktar ])ek az görülerek beraetine karar verilmiş 
olduğunu mahkemece de sabit olan hu miktar 
üzerinden vergi vermesi icabeylediğini, tarhedilen 
verginin beş mislini cezalı olarak yapıldığı ve 
bu muamelenin yanlış olduğu anlaşılarak yalnız 
bir kat verginin alınması ve tahakkuk ettirilen 
dört kat verginin terkin edilmesinin mahalline 
tebliğ edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü Müstedi dilerse salahiyetli- 
kaza merciine müracaat edebileceğinden Encü-, 
mence yapılacak ]>ir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar. No. Karar tarihi

verilmesi

1979 • 18.11.1945

Müstedi arzuhalinde : Karabük Fabrikasın- 
'da çalışırken bir kaza neticesi fıtık hastalığına 
tutulduğunu ve bilâhara ameliyat olmuşsa da 
ihtiyar ve çahşamıyacak durumda on nüfuslu 
bir aile reisi olduğundan tazminat verilmesini 
istem'ektedir.

İktisat Vekâleti ıcev^bında : Dilek sahibinin 
Karabük Fabrikasında çalışırken fıtık hastalı
ğına tutulduğunu ve bir kaza eseri olduğu anla
şıldığından müessese hastanesinde ameliyat ve 
tedavi teklif edildiği müstedinin bu teklifi ka
bul etmiyefek tazminat istediğini halbuki a^e-
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 ̂ liyat olarak maluliyeti tahakkuk etmedikçe 
tazminat itasına mevzuat müsait bulunmadığı 
ve dilekçinin ameliyata razı olmadığı bir za
man sonra yaşının çok ilerlemiş bulunması hû* 
sebiyle işine son verildiği ve üç haftalık ikra* 
miye yerine bir aylık nisbetinde ikramiyesi ve
rildiğini memleketine giden müstedinin bilâhare 

' ameliyata razı olarak müracaat eylediğini mü
essese mecbur olmadığı halde tekrar dilekçiyi 
hastanesine kabul ve ameliyat yaptırarak teda-

* visini ikmal eylediğini ve hastaneden çıkınca 
köyüne kadar gitmesi için takdir edilen 80 lira 
masrafta kendisine ödenmiş olduğu yardım tali
matnamesi hükümlerine göre ya tamam veya 
kısmi mâlûliyet halinde kaydı hayat şartiyle 
maaş tahsis edilebileceği halbuki dilekçinin 

1 hiçbir malûliy^ti olmayıp tamamen şifayap ol
duğundan kendisine tazminat verilmesine kanu
ni imkân bulunn\adığı bildirilmiştir.

I îş düşünüldü : Dilekçiye Encümence bir ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi, 

i . Karar No. Karar tarihi

4‘)03
4090’

tsmîvil İnönü ve ar. 
Karadibekköj'ü. 
İskilip. ,

1980 1 8 .1 .-1945

Iskan memuru tara- Arzuhallerinde : 3938 yılı Bulgaristan göç- 
fıiKİan arazilerinin j menlerinden'oldukları halde iskân memuru tara- 
verilmediğiııden şika-1 fmdan arazîleri verilmediğinden şikâyet etmiş-
vot. lerdir.

Sağlık Bakanlığı cevabında : Karadibek ve Te
pe, Alagöz köylerinde iskân edilen ve 45 aileden 
ibaret olan bu şahsılar evlerini yapmış ve ken
dilerine 1939, 1940 ve 1942 yıllarında arazi ve
rilerek bunlarm tapuya tescili için temlik def
terleri tapu dairesine tevdi edilmiş olup ancak 
bu 45 aileden Mehmet Oyuk ile arkadaşlarının 
iskân yerlerini terkile Çankın ve diğer yerler
de dolaştıkları ve bunlardan askere çağrılanlar 
içinden kısa hizmete tâbi olacakların is^ân ma
hallerinde oturmadıkları şubelerine cevaben ya- 
zıfınca hizmet müddetlerinin ımımajsıhdan mu- 
ber olarak iskân memuru aleyhine şikâyete baş
ladıkları görüldüğü ve bunlann mürettcp yerie- 
rine dönmeleri lüzumunun kendilerine tebliği 
Çorum ye Çankın vilâyetlerine yazıldığı bildiril-
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Iş düşünüldü : Sağlık - Bakanlığının işarına 
göre Encümence tâyini muameleye mahal olma  ̂
(lığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

1981 18 .J . 1945

923 Davut Kocaman ve ar. 
9^  Çar.^amba kaza,sı Ir

mak srrtı kö^ii muh
tarı.
Samsun.

Evvelce tahmin edi
len mısır mahsulünün 
Hükümet his«(\sinin 

’ aıltırıldrğından şi
kâyet.

Müstedi: Evvelcc tahmin *edilen Hükümet 
hissesi mısır mahsulü miktarının bilâhare arttı
rılarak yeniden tanzim edilen borçlandırma cet
vellerini almaları için tazyik yapıldığıntlan şikâ
yet etmektedirler.

Ticaret Vekâletinden yapılan tahkikatta: İlk 
yapılan tahminlerin yolsuzluğu anlaşılmış ve ikin
ci defa tahmin yaptırılmış ise de bu ikinci tah
minde de isabetsizlik olduğu anlatılarak yeniden 
yapılan tahmin üzerine köylüden talısilât yapıl
ması suretiyle şikâyetin önlendiği bildirilmiştir.

İş düşünüldü: müstedilerin şikâyeti üzerine 
yeniden tahmin yapılarak'dilekleri yerine geti
rilmiş olduğundan Encümence yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi,

1982 18 . I . 1945

4289
4341

Şükrü Dağcıoğlu. 
Deylet Demiryolları 
Sirkeci Mc'sul muha- 
sriptiğindo ■ vezne tet
kik memuru, 
tstânbul.

Tekaüt, maaşının ke
sildiğinden şikâyet.

i
t

M.-

|. Müstedi: Haksız olarak tekaüt maaşının kesil
diğinden şikâyet etmektedir.'

! Maliye Vekâleti cevabmda: Kanunla kurulu 
tekaüt sandıklariyle ügili kurullarda tekaüde esas 

,bir hizmet kabul etmiiş olanlara veya edeceklere 
tekaüt maaşı veriliniyeceği 4222 sayılı , kanım 
icabından olmakla müstedinin tekaüt maa^ı,kesil
diği ve dilekçenin Devlet Şûrasına açtığı 
dâva üzerine dâva daireleri umumî heyetinin 18 .
1 . 1944 tarih ve 94/43 esas 12/44 sayılı kararla 

'»dâv âsınm reddedildiği bildirilmiştir. •

Hereği düşünüldü: Kaza mercilerine ait ve, 
omlardan karara bağlanmış işlerin Encümeni
mizde tetkiki Umumî Heyetin 803 sayılı kararma 
muhalif olduğundan Encümence 4:âyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1983 18 . X . 1945
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duğu yer
Hüseyin Okçu. 
Cezaevinde. - . 
Karaman.

Dilekçe öaetl Komisyonun kararı ve.ne sebepten verildiği.

19^.’y ılı‘Devlet his
sesi boıpcuna ’dair.

Emin Deniz.
As. Pos. 19280, erle
rinden 1890 Mra No. 
lı.
Merkez Mahallesin
den.
Biroeik.' ►

Bgbasınm tekA’̂ r türk 
vat;̂ iî(î<â îğınf|, alın
ması İh.

Akcit, DoâBB,
Ilıtsusi Mühîusebe ta
hakkuk memuru. 
Bismil.

DiyarbakorV Vilâyeti 
hususi muhasebesine 
intikal eden 400 

parça ve kıymetli {jay- 
rimenkuljlçır. h.

1942 yılı Devlet hiasesi 1^’cunu ödeyemedi
ğinden haı>sedildigiui halbuki diğer kazalardaki 
emsalinin borçiarnun ertesi seneye bırakıldı^nı 
kendi eezasmaı da kaldırılmajsını istemektedir.’

Tieuret Vekâleti cevabında: •
* J{)42‘ yılı hububat borçlarını ödememiş.olan
ların aft!ma dair 4518 sayılı kanunun tatbiki do- 
layısiyle mjistedinin tahliye e'dildiği bildirilmiştir.

(I ereği düşünüldi^:
Encümence bir karar ittihazına mahal olmadı- 

ğuıa karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1984 18 . 1 . 1945

Müstedi: Bakanlar Kurulunca vatandaşlıktan 
çıkardan babasının tekrar, Türk vatandaşlığına 
alınmazsım istemektedir.

Dahiliye Bakanlığı cevabında:
Dilyçinin babası Mustafa . Lâmioğlu Memet 

Necip Deniz’in 1930 yılında (JaziantebMe polis Be- 
siaıı’i'fJldürerek Suriye’ye kaçtığını ve'193ö yı
lında izin almadan Suriye tâbiiyetine geçtiğini 
ve durumu 1312 sayılı kanunun 9 neu maddesine 
uygun olduğundan Bakanlar kurulunca Türk va
tandaşlığından çıkarıldılını bildirmiştir.

Clereği düşünüldü: * ^
Encümence tâyini muameleyi mahal olmadı

ğına karar verildi. ’ 
Karar No. ’ Karar tarihi

1985 18,. I . 194p

Müstedi : 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun, 23 ncü maddesinin 5 üei fıkrası mu
cibince Diyarbakır vilâyeti hususi muhasebesine 
intikal eden 400 parçaya yakın ve yarım milyon 
lira, değerindeki gayrİBienJfullerin huatusi* nuıha- 
sd»e varidat müdürü Nüıat Taşkın ve diğer ilıgili 
bazı memurlai’in şahsi maksatlarla ve menfaat 
mukabili ve bunların delâletiyle Diyarıbaikır’da 
vücudu olmayan ermeni cemaatı hükmi şahsiyeti 
namşi^ u t̂ılâüz ve kanyiöBtız ,olarak 
bı^UDnmj^au emeni mjl|i3t:^4^n bazı.; ş b̂lHİ r̂a 
iade edildiği bir kısmı hakkında hüküm al ıhmış 
ise de mühim,kısmının hükümde dâhil olmadığı 
halde kıyas yolujrla bu memurlar tarafından er-
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menilere verildiği ve bu suretle hususi muhasebe 
mutaz&mr edildiği ihbar ve keyfiyetin tahkikim 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinden yapdan tahkikatta : Di
lekçenin bu hususta pek çok makamlara müracaat 
ettiği ve muhtelif (müfettişlere yaptırılan tahki
kat »onuna göre Diyarbakır vilâyeti hususi mu- 
hasebesince vaziyed olunan emval dort yüz parça 
olmayıp 145 parça olduğu ve bunların kanun hü- 
küınlerine uygun bir şekilde tahakkuk eden sa
hiplerine iadelerine Diyarbakır mahkemesince 
karar verildiği ve bu kararlann Temyiz Mahke
mesince tasdik edUdiği ve katiyet kesbeden ilâm- 
lann icra yoluyla infaz olunarak gayrimenkulle- 
rin mehakim ilâmı mucibince sahiplerine iade 
edildiği gerek mahkeme safhasmdaki müdafaa ve 
gerekse mallarm iadesinde kanuna aykın hiçbir 
hardcet bulunmadığı muamelenin tamamen mev
zuat hükümleri dairesinde cereyan eylediği hü
küm haricinde ve kıyas yoluyla hiçbir gayrimen- 
külün iade edilmediği ve Nihat Taşkın ile arka- 
daşlarmm bir suiistimali de tesbit edilmediği bil
dirilmiştir.

îş düşünüldü Encümence yapdacak bir mu
amele olmadığına karat verildi.

Karar No. Karar tarihi

1986 18 . I . 1945

Ax. £n. Başkanı. 
. .. Balıkesir 

ff . Kouran

M. M. 
Ordu 
Şarim

ICâtip 
Tokad 

M. Develi
Ankara Balıkesir Çorum

K. Anümış P. Etçioğlû N. Kaya4lp_

Denİ2İi 
F. Asal

Öazianteb İçel ’  Kats Kayseri Kocaeli
M. Şahin Ş. Tursan Z. Orhon M. K. ŞaUr î. Tolon

SamÂın 
î. E»gü

, Van 
N. Berker

Yozgad
K  D. Karshoğlu
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5315
5434

5139

5269
>)384

6019
o'r86“

Cemal Kınay. 
Saraçlar çarşısı Ter
zi İhsan Kızıloğlu 
yanında.
Anka,ra.

tskân hakkı için bir 
ev vt* bir dükkân ve
rilmesi dileği h.

Nâzım Küpçü.
(iedil mahallesinde. 
Niksar.

: Teyfikoğlu Celâl Ça
kın.

' Emekli piyade yar-'

mms

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Müstedi : Bursa’yı Yunanlıların işgalinde 
yağma edilen mallarına mukabil bir miktar mal 
ve iskân hakkı için Ankara’da bir ev ve bir dük
kân verilmesi ve kuvayı milliyede olan 356 lira 
alacağının iadesini ve kanunsuz haczedilen iki 
dikiş makinesinin .geri iadesini istemektedir.

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Bakanlığı ceva
bında : Bursa’da bir ev ve dükkân verilmiş ise 
de bırakıp gittiğinden başka göçmene teffiz 
kılınmış vaktinde dönmediğinden iskân hakkını 
iskat eylemiş ve diğer hakları için mahkemeye 
müracaat etmesi lâzım olduğu bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Tâyini muameleye mahal ol
madığına ye mahkemeye müracaatta muhtar bu
lunduğuna karar verildi.

Ea;rar No. Karar tarihi

1987 19 . T.1945

Çeltiğinin harman- 
<lan çıktığı gibi kabul 
edilmediği h.

Müstedi: Çeltiğinin harmandan, çıktığı gibi 
kabul edilmediğinden şikâyet etmektedir. > * 

Ticaret Bakanlığı yüzde beşin üstündeki ec
nebi madde tutarı kadar temiz çeltik tahsil edil
mesi kanuni olduğundan ye şikâyetinin bundan 
doğma ve fakat yersiz bulunduğunu bildirmek
tedir. ,

Gereği düşünüldü *: Encümenimizce yapıla
cak muamele olmadığına,karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1988 19 . 1 .1945

AHkerlik şubesi Roi.̂ î. 
ödemiş.
Tekaütlüğünün kaldı
rılması Jl.

. Dilekçesinde ; Asılsız olarak verilmiş olan 
sicil yüzünden emekli edildiğini ve Askerî Tem
yiz Mahkemesinin karan da kanunsuz bulundu
ğu cihetle bu muamele ve kararın iptaliyle mah
rum kaldığı hakkmın Ladesini istemektedir.

Müdafaa Bakanlığı cevabında : Muamelede 
kanuna aykıVı bir cihet olmadığı ve için.Askterî 
Temyiz.Mahkemesinde de tetkik ve reddedilmiş 
olduğunu bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Askeri Temyiz Mahkeme
sinin bu konuda kesinleşen karan karşısında 

, Encümenimizce muamele Vürütülm.esine' imkân 
olmadığına karar veHIdi.

, ' Karâr No. Karar tarihi

1889 19 . 1 .1945
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4987 CeVat Uman.
BvRaf apiartnnanı No. 
'9
Zonj^uklak.

34̂ )8 Havili katıünun 
doğiştirilnlesi'h.

5001
•>093

i Muhamiih Ağar. ' 
Alçıtepe <göişmenl«ıHn> 

j  den.
!' Köcabat.

Ev l()])rak 
inesi h.

4718 i Fuat Soylıan.
4Y9^j Trakya l|. Müfettiş- 

i  liği hususi kaleni kâ- 
i tiplerinden.

Edirne.

Dilekçesinde; "Fen memurliTgu» mühendislik, 
Yüksek mühendislik, eiıliytetnamesi verilmesi için 
3458 sajMİı kanunun d^iıştiriimesini ve bu. müm- 
kin olmadığı takdirde bu kanunun'neşrinden ev
velki ınevzruat dairesinde imtihan yapılmasını is
tem ektedir.

Maarif Hakanlığı karşılık yazısında: Yüksek 
müheıHlisliğin sistematik ve plânlı bir tahsile ih
tiyat; {gösteren bir meslek olması yüzünden dilek- 
<;,inin dileğinin yerine getirilmesine imkân olma
dığını bildirmiştir.

(îereği düşünüldü: Dilekçinin tesis mevzuuna 
ait bulunan dilekçesinin yerine getirilmesine im-  ̂
kâân olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

1890 19 . I . 1945

veril- Dilekçesinde: Alçıtepe köyüne 80 aile yerleş
tirildiğini bundan 38 arle ’Gtelibölu’da Koru .'kö
yüne gönderildiğini onlara verilen toprak boş 
kaldığını beş nüfuslu kendi ailesine ise ev ve
rilmediği gibi az miktarda'ekime yaramaz tffşlrkv 
to]irak verildiğini söyledikte^ sonra kendisine de 
eV ve bir miktar da ekime elverişli toprak veril
mesini istemektedir.
 ̂ Sıhhat ve tç. Mu. Bakanlığı yazısında: Bu 
kişiye bi/ ev yeri ile ekime elverişli yerlerden 
to])rak verilmesi hususunun Çanakkale valiliğine 
yazıldığını bildİMnektedir.

(lereği düşünüldü: Yetkili bakanlık dileği ye
rinde bulmuş ve ilgili îlbaylığa yazmış olduğun
dan eneümenimizce bir işleme yer kalmamış ol
duğuna ve yerinde işini kovalaıtıak üzere ketidr- 
sine tebliğine karar verildi.

Karar No Karar tarihi

1991 19 . I . 1945

Umuniî M ü f ettişi ik 
Yazı’ îşleri Müdürlü
ğüne tâyin edilmedi
ğinden şikâyet.

Dilekçesinde: Umumî müfettişliğin açık bu
lunan Yazıişleri Müdürlüğüne tâyin edilmediğin
den şikâyet etmektedir.

Dahiliye Bakanlığı- cevabmda : Umumî Mü
fettişlik Yaziişleri Müdürlüğü almış olduğu maaş 
derecesine göre dördüncü derece Daliiliye memur
larından olup 1700 sayılı Dahiliye memurları
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4881
4963*

Halil Çankur. 
Hasırcı (jiftliği tay- 
deposu mesul muha
sibi.
Kskisehir.

Sayıştay’ca kendisi
ne bü)‘(* çıkarılan mik
tarın affı ve. kesilen 
miktarın ^eri veril
mesi h.

Komisyonun karan ac ne sebepten verildi^

kanununa fçöre İm derece memuriyete tâyin,için 
Hukuk Fakültesi veya Siyasal Bilfçilei’ okulu me
zunu olmak şarttu’.

^liistedi: Aldığı maasşa tekabül aynı derece 
itibariyle bu menuıriyete tâyini n\ümkün ise de 
Kdebiyat Fakültesi mezunu olup kanunun sarih 
l'.ükmünv <iöre Hukuk Fakültesi veya Siyasal BH* 
'̂ih'i- mezunu olmadan bu vazifeye tâyinine kanu

ni iınkfın bulunmadığı bildirilmektedir.
(Jeıeği düşünüldü: Dahiliye Bakanlığının ce

vabına «iö e Kncümence yapılacak bir muamele 
o'madığma karaı- verildi.

Karar No Karar tarihi

1902 lî) . I . 1945

Dilekee.sinde : Adapazarı ^MalmüdİH'ü iken 
ö!en süvari tahsildarı Emin'in kariMi îsmet'e 21 . 
l . 1935 tariİlinde tediye ettiği 117G liıadan Ma
liye Hakanlığının 1932 ve 1933 senelerindeki 
umumi emirlerine dayanarak kesmediği hizmet 
('ibal)i verdileri mecmuu olan 378 liranın Muha
sebat, bivanının kendisine zimmet , çıkarıldığını 
ve itirazı üzerine Sayıştayca itirazının reddedil
diğini \'ekâlet omı-ine istinaden ke.sınediği ve 
kendisine zimmet çıkarılan vergilerin affını ve 
kesilen miktarın *j,en verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında ; Askerî ve mül
kî Tekaüt Kanununun 2G ve 52 nci maddeleri 
mucibinci' ikleneıı tazminatlai’in hizmet mukabili 
tazminat olduğuna dair 5 . XII . lî)44 tarihinde 
203 numaralı tefsir kararı çıktığını bundan ev
vel Vekâletçe bu }»ibi tazminatlar hizmet mukabili 
telâkki edilmiyerek vergi kesilmemesini malmü- 
dürlüklerine tamim edilmiş olduğunu tefsir ka
ran liesmî Gazetede de dilekçenin tediyesinden 
bir buçuk ay evvel yayınlanmış' ve bu tediyt'den 
iki gün evvel de Vekâletçe malmüdürlüklerihe 
tamim edilmiş olduğunu müstedinin eski Vekâlet 
emrine istinaden ve diğer tamimi okumadan bu 
tediyeyi yaptığı anlaşılmakta ise de Divanca v(>- 
rilmiş ve katileşmiş hüküm bulunduğundan ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmiştir.

(ıereği düşünüldü:
Kaza mercilerince verilen kaıarların tetkiki
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i Enpüıneninıizin vazifesi haricinde olduğundan ya- 
I pılaeak bir ııuuıınele olmadığına' karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1993 19 . I.. 194â

3569
3747

E 1x161 ve ar.
Kımııt nahiyesi Çark- 
pare köyü ve diğer 
köyler ihtiyar hey
etleri.
Ceyhan.

/  I

3441 : 
34^~;

I Şimdiye kadar tasar
ruflarında bulunan 
arazinin namlarına 
tapulanması dileği h.

Ünyon hanında. 
Türk Tütün Limitet 
Şirketi.
Galata - İstanbul.

Dil(‘k(;iler’ : Vaktiyle gezici aşiret halinde bu- 
\ luııan dedelerinin 12S8 : 12!)8 senelerinde herbi- 
1 rerlerine Hazine arazisinden birer miktar arazi 

verilmek suretiyle iskân edildiklerini ve o tarih
ten buffüne kadar fazlasını ve nizasız bu arazi- 

j ye tasarruf eylediklerinden bu arazinin kendi 
namlarına tapulanmasını istemektedirler,

i Maliye Bakanlığı cevabında : Seyhan defter
darlığından yapılan tahkikatta bu tarihi yokla
ma defterlerinin bulunamadığı bu tevziden kim
senin haberdar olmadığı, bu sebt'ple istedikleri 
arazinin namlarına tapulanmasına kanunen im
kân bulunmadığı, ancak lo})rak tevzi talimatna
mesi »ereğince ve sırası frelince bu köye de mer
kezden tevzi komisyonu o(>nderilerek toprak du- 
rumlarınnı inceleneceği ve talimatname hüküm
leri dahilinde pjereğinin ya])ilaeağı tabii bulun
duğu. ancak şimdilik toprak ihtiyaçlarının te
minine yine talimatname hükümleri dairesinde 
kira ile temini mümkün olup mahalline bu yol
da te1)liğat yapıldığı bildirilmiştir.

Hereği düşünüldü : Toprak tevzi talimatna
mesi hükümleri dairesinde ve sırası fjeldiğinde 
dileklerinin yerine getirileceği bildirilmiş olma
sına ^öre Encümence yapılacak bir muamele ol- 

! madığına, dilekçeliler müktesep hak iddia eyle
dikleri surette dilerlerse kaza merciine baş\n̂ ır- 
makta serbest olduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1894 19 . 1 .1945

Şirketin satın aldığı 
tütünlerin beher kilo- | 
su üzerinden Akhisar ı 
Belediyesince yardım 
parası istenildiğinden 
şikâyet. ı

Dilekçesinde : Şirketin mübayaa ettiği tütün
lerin beher kilosu üzerinden Akhisar belediye
since asker ailelerine yardım olarak alman ve 
istenen paranın kanunsuz olduğundan şikâyet 
edilmekte ve kaldırdmasını istemektedir.

Dahiliye Bakanlığı cevabında : 4109 sayılı 
kanunun 7 nci maddesi mucibince şirketin Ak
hisar belediye hududu dahilinde mükellef bu
lunduğu kazanç ve bina vergileriyle bunlar üze-
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I •

4701
■4775

Vusdif Zıya Sönmez. 
Tovkiieafor mahal. 
Topçubaşı sokak No.
2
Haliç P'ener - İstan
bul.

lliznuît müddetine 
<xöre ikramiyesinin 
verilmesi h.

5294
5411

Sami Kay rai.
4 ncü ortaokul öğret
meni.
Ankara.

Gazi Terbiye Ensti
tüsünde öğreniei iken 
ikinci defa yedeksu- 
bay olarak askerde 
geçirdiği bir buçuk 
yılın terfi müddetine 
eklenmesi h.

İM » mirnm

Komisyonun kararı ve tıe sebepten verildiği

rinde alman buhran, fevkalâde zam ve müdafaa 
vergileri mecmuu matrah ittihaz edilerek tevzi 
yolu ile asker ailelerine yardım parası alınması 
ical)ettiği halde mübaj-aa nispetinde* vergi alm- 
ması kanuna muhalif bulunduğundan şirketten 
mübayaa nispeti üzerinden alınarak toplanmış 
olan para esas matrahın yüzde 25 inden fazla 
ise bu fazla miktarın, bu vergilerle .mükellef ol
madığı takdirde  ̂ tamamınuı şirkete reddedilmesi 
ve bu suretle kanunun tâyin ettiği müddet 
içinde mahalî idare heyetine itiraz edilmediğin
den katileşmiş ve aleyhine idari dâva yollan ka
panmış, fakat sarih bir kanunsuzluk gösteren 
Akhisar belediye meclisi kararının tashihi husu- 
^ınun Manisa vi^liliğine tebliği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Bakanlığı ceva
bına göre Encümence yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1895 19 . 1 .1945

Dilekçesinde : 32 yıl hizmeti olduğu ve emek
liye geçtiği halde ikramiye verilmemelinden şi
kâyet eylemektedir.

Maliye Bakanlığı karşılık yazısında : İstan
bul bilet yoklama memurluğundan açıkta kaldı
ğı, bir müddet açrk maaşı aldığı ve memuriyeti
ne muadil bir vazifeye davet edildiği halde ya
naşmadığından açrk maaşı kesildiği ve ondan 
sonra omekliyc sevkedildiği için 1683 sayılı kanu
nun 58 nci maddesi ve 609 sayılı karar gereğince 
ikramiye verilemediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığının kar
şılık yazışma göre Encümenimizce muamele ya- 
prlmasına mahal olmadığına ve bu karara razi 
olmadığı surette dilekçenin kaza mercilerine mü
racaatta serbest olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1996 19 .1.1945
Müstedi : Gazi Terbiye Enstitüsünün son sı

nıfında öğrenci iken ikinci defa yedeksubay ola
rak askere alındığını bir buçuk yıl sonra terhis 
erildiğini ve bu bir buçuk yılın Maarif Bakisınlı- 
ğmca terfi müddetine ilâve edilmediğini beyan
la şikâyet etmektedir.

jMaarif Vekâletinin cevabında : Dilek^nin
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4898
4976

4384
443T

lltılif özgür.
Okul YO hastaneler le
vazım Amirliğinde 1 
71 f*i süvari tümeni es
ki muhasibi.
Ankara.

Ferit Aygen,
Maarif Vekâleti Tek
nik okulu dahiliye 
memurlarından.
Yeni earşı Gülbaba so
kak No, 5 
Galatasaray 
İstanbul.

muvazzai askerliği yaptıktan sonra Gazi Terbiye 
Enstitüsünde (iğrenici iken ikinci defa talim ve 
manevra sebebiyle yaptığı askerlikte geçen bir 
buçuk yıl müddetin terfi müddetine ilâvesine 
4379 sayılı kanunun müsait olmadığını ve terfii- 
nin yapılmasına imkân görülmediğini bildirmiş
tir. C'Dilek üzerine Encümenimizce yapılacak bir iş‘. 
olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1997 19 . 1 .1945

Terfian bî - vazifeye 
tîlyini dileği h.

Gedikli Küçük zabit 
olarak orduda on .sene 
geçen hizmetinin mül
kî hizmetine ilâvesi h.

Dilekçi : Birinci süvari tümeni muhasibi 
iken bakanlıkça vekâlet emrine alınmış ve mah
kemeye verilmiş ise de Ağrı Ağır ceza mahke- 
since beraet ettiğinden terfian bir vazifeye tâyi
nini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında: Dilekçi hak
kında Maliye müfettişleri tarafından yapılan 
teftişte vazifesini suiistimal ve irtikâp etti
ğinden ve aldığı maaş yekûnundan fazla irsalâtı-' 
nın resmen tesbit edildiğinden bu sebeple mah
kemeye verilerek Vekâlet emrine alınmış, ise de 
mahkemede beraet eylediğinden ve fakat teftiş ra
porlarına nazaran Maliye memurluğunda istih
damı caiz görülmediğinden bir vazife verilmediği 
maahaza M. M. Bakanlığından bir vazifeye tâyin 
edilmek üzere istenilmiş ve Maliye Bakanlığı da 
muvafakat cevabı vermiş bulunduğunu bildiırmiş- 
tir.

Gereği düşünüldü Encümence yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1989 19 . I , 1945

Dilekçesinde : Gedikli küçük zabit olarak or
duda on sene geçen hizmetinin tekaütlüğe esas 
olan mülkî hizmetine ilâvesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında : 1683 sayılı as
kerî ve mülkî Tekaüt Kanununun ] 9 ncu madde
sinde gedikli küçük zabitler tekaüde istihkak ka- 
zannıak için bilfiil 20 sene hizmete mecburdurlar. 
T^aüde istihkak kazandıktan sonra vefat eden
lerin yetimlerine de maaş bağlanır denilmiş ve 
bu suretle biMüi 20 sene hizmet esas, tutulmuş
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5359
5482

ve 9 ııcu maddesinde ise zâbitlerle askerî memur
lardan mülki hizmete nakledilenlerin askerlikte 
geçmiş müddetlerinin mülki hizmete ilâve edile
ceği tasrih edilmiş ve bu suretle gedikli küçük 
zabitlerden yirmi seneyi doldurmadan ayrılanla- 
rın bu hizmetlerinin bilâhare mülkiyete geçecek 
hizmetlerine ilâvesine kanunen imkân bul(ınma- 
dığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığının kar
şılama yazısına göre Eneümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına ve dilekçi razı olmadığı su
rette kaza merciine müracaatta muhtar bulun
duğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1999 19 . 1 . 1945

Gündoğdu Altay. ! Haksız olarak yai)ihuı Müstedi : Haksız olarak yapılan tekaütlük mu-
Piyade üsteğmeni Ha- 
i'ızpaşa sokak No. 9 
Fatih - İstanbul.

tekaütlük muamelesi
nin kaldırılması h.

5199
5098 Şevket Türkyıln^z.

D. D. 4 ncü işletme 
M. N. Sicil 34611 
Kayseri.

4687
4760

Fuat Ülkü. 
Tahrirat kâtibi. 
Biga.

Yeıdeprominde yıkf- 
lan evlerinin tamiı i 
İQİn yardım yapılması
h.

Bir Nahiye MMüvlü- 
ğüne tâyini dileği h.

amelesinin kaldırılmasını istemektedir.
M. M. Bakanhğı muamelenin kanuna uygun 

olarak yapddığı bildiribnektedir.
Karar : Ait olduğu kazai mercie müracaat 

etmesi lüzumunun ve Encümenimizce yapılacak 
muamele olmadığının kendisine iblâğına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2000 19 . I . 1945

]\lüstedi: Adapazarı ycrsaısıııtısıiKİ» yıkılan 
evlerinin tamiri i<,;in yardım istemektedir.

l(j Bakn)ilığı Hükümott '̂o yapılmakta olan yar
dım tahsisatının tükendiğinden yardmı yapıiamı- 
yacağı ve kendisine de tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: En(*ümenimizee yapılacak 
bir muamele olmadığına kurar verildi.

Karar No Karar tarihi

2001 19 . I . 1945

i)ilek(*i: Bir nahiye müdürlüğüne tâyinini is
temekte ve gerçi orta tahsilini yapmış ise de uzun 
senelerin tecrübesini taşıyan bir idare memuru 
olduğunu Barem kanununun müzakeresi sırasın
da bu gibi ınemurlann durumlaı ının nazara alın
masını istemektedir.

Dahiliye Bakanlığı cevabında: Dilekçinin tah-
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5199 Mustafa Salmaz. 
Çavıışköylü.
Pul ve evrakı matbua 
bayii Alâattin Ta^gül 
eliyle.
Keşan.

Vahaıleı memleketten 
aldığı evlenme ilmü
haberinin Hariciye 
Bakanlığı yoluyla fa.s- 
dik ettirilmesi h.

5113
5 ^

Sait Selik.
Burdur vilâyeti No
teri.
Burdur.

Kazan(j vergisi ile 
; ruhsat ve unvan tez- 
I keresi har(^lannm faz- 
I lalığından şikâyet.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

sil derecesi oltanın ikinci sınıfı olup 2380 sa
yılı kanun mucibince nahiye müdürlüğü icjin en 
ı\z orta tahsili lâzım bulunma.sına jîöic dileği
nin yerine şetiriimesine imkân olmadığı ve na
hiye müdürlerinin hic olmazsa oıla tahsilli ol
ması {fcrekli bulunduğufıa s'öre Barem Kanu- 
luıııda tadil teklifi de muvafık olmadığı bildiril
mektedir.

(fereği dü.fünüldü : Dilekçinin nahiye mı̂ - 
dürlüğüne tâyinine kanunen imkîln olmamasına 
ve diğer istediği yeni bir tesis mevzuu olduğuna 
^̂ öre encümence yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi. *

■ Karar N<̂  Kanır tarihi

2002 19 . I . 1945

Dilekçesinde: Bul ĵar «;öçmenlerinden olduğu
nu ve Bulfjarya’da iken Koşukavak müftülüğün
den verilen ve Türkiye’ye geldiğinden tasdiki 
yaptınlamıyan evlenme ilmühaberiyle kayıf yap- 
tınlabilinmesi için Hariciye Bakanlığımız yar- 
dımiyle tasdikini istemiş ise de aradan birçok za
man î2:eçtiği halde muamelesi .sona erdirilemediğin- 
den şikâyet etmektedir.

Hariciye Bakanlığından alınan cevapta:
Dilekçe sahibinin muamelesi tasdik ettirilerek 

kendisine verildiği bildirilmiştir.
Gereği düşünüldü:
Dilekçe sahibinin dileği yerine getirilmiş oldu

ğundan başkaca muamele olmadığnıa karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2003 19 . I . 1945

Dilekçesinde : 1943 yılının kazanç tutarınm 
2285 lira 81 kunıştan ibai’et olduğu bunun 798 
liı*a 22 kılınış kazanç ve 100 lira ruhsat ve ımvîuı 
tezkeresi harçlan verdiğini ve gelirinin yarıaını 
vergiye terkettikten sonra kalan kazancının dılru- 
munu müşkül bir şekle kojanuş olduğunu ve ben
zerlerine nispeten gadrini mucip olduğunu şikâ
yet etmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında:

Dilekçe sahibinin şikâyeti yerinde olmakla be- 
i'aber bugünkü mevzuata göre bir şey yapılamı- 
yacağınm ve ancak bu konuda Meclise kanuu
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5088
5189

Şerif Uçaner. 
Tayyareci yedekteg- 
ınen.
Ulusıneydanı Şark 
ecza dçposu yanında 
Arpacı Nuri Ap. Xo. 
15
Ankara.

Maaş, müteferrika ve 
er zamlarının veril- 
nıCsSİ diledi h.

4963
5055

Bilâl Yılmaz. ■ 
Danhşman köyünden. 
TireİK)lu.

Kendisine maaş l:{ağ- 
landığı 1933 yılına 
kadar geçen zamana 
ait maluliyet maaşı*, 
nm yerilmesi dilejçi h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

I  teklif wiilmiş olduğunu bildirmektedir, 
j  Gereği düşünüldü:
! Maliye Bakanlığının bildirimine göre Encü- 

menimizce şimdilik yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

K^rar No. Karar tarihi

2004 19 . I . 1945

Müstedi : Vedeksubaylık imtihanının kabulü 
lıakkındaki Meclis kararının hakkında tam ola
rak tatbik edilmemesinden şikâyetle teğmenlik 
nasbinin düzeltiknesini vc bu hakkın ihkakı için 
terhisi olan 22 . X I . 1942 tarihinden itibaren ma
aş, müteferrika ve er zamlarının verilmesini iste
mektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa Vekâletinden sorul
muş ve alman cevapta : Mağduriyet iddiasiyle 
yedoksiîbaylığı nasıp tarihinin düzeltilmesini is
teyen dilekçe sahibinin, sinir bozukluğundan ba- 
hisle ])aşgediklilikten terhisini talep etmesi üze
rine 21 . X . 1942 tarihinde dileğinin yerine ge
tirildiği ve 10 . IX  . 1943 tarihli beyan teiskere- 
siyle de yer Inrliklorinden yedeksubayı yetişti
rilmek üzere staja sevkedilmeği kabul etmiş ve 
sonunda hava yerteğmeni evsafı bakımından 
1076 sayılı kanuna müsteniden icra lalınan im
tihanda muvaffak olarak 1 . X II . 1943 tarihin 
den itibaren hava yer teğmenliğine terhisi yapıl 
nıış ve kendisinin yedek teğmenliğe nasıp tari 
hinin yedeksubayirk imtihanı tarihinden evvel 
ki bir zamandan başlamak üzere tashihine kanu 
ni imkân olmadığı bildirilmiştir.

tcabı görüşüldü : Müstedinin cevaba kani ol 
madiği takdirde kaza .merciine müracaatta muh 
tnr olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2005 1 9 .1 .1945

Dilekçi : Arzuhal Encümeninin 24 . I . 1944 
tarihli haftalık karar cetvelinde 5038/1025 sayı
da Millî Müdafaa Bakanlığı cevabına göre müs
tedinin dileği yerine getirilmiş olduğundan ya
pılacak bir muamele kalmamıştır yolunda hafekın-. 
da verilen kararın yanlış olduğunu kendisi yara
landığı 1931 yılında ilk müracaat tarihi olup ma-
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1 Dilekçe verenlerin ’ 
I adı, stmı ve otur- 
I dugu yer

Dilekle özeti

5 3 4 5

r>468

Mete.
4 iR*ü sınıf hesap nıe- 
ınuru 332 - 14 sicil 
No.
(İMZİantel).

Komisyottuîı karan ve ne sebepten verildiği

514ü
5251

Abdurralıınau Oktel. 
Tramvay caddesinde 
Tcrlik(,*i Şevki Bola- 
yır evinde. 
Kücüklanga - İstan
bul.

Hicilleıı tekaüde sevk 
nnıanu’h'sinin kaldı- 
rıh’suVı diledi )ı.

\̂‘,deksuba yİ ı k 1 lak- 
kıııın verilmesi dileği 
h.

aş bağlanan 1933 yılma kadar geçmiş müddete 
ait mâlûl maaşını istediğini buna karar verilme
sini dilemektedir.

İMillî Müdafaa Bakanlığının cevabında : Di- 
lok(;iye 3107 sayılı kanun gereğince ilk müracaat 
tarihini takip, eden ay başından itibaren maaş 
bağlandığım ve bunun Sayıştayca tescil edildiği
ni vo daha evvel müracaatı mesbuk olmadığın- 
'dan başkaca yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Müracaat etmediği daha 
evvelki zamanlara ait maaş istihkakının da ve
rilmesi lâzım geleceğine musir olduğu takdirde 
kaza merciine müracaatta muhtar olmak üzere 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2006 19.1.1945

Dilekçi : 34 senelik asker olduğunu ve şimdi
ye kadar vazifesini mükemmelen yapmış ise de 
sicillen tekaüde eevk edildiğini beyanla bu mu
amelenin kaldırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Bakanlığı : Dilekçinin sicillen 
tekaüde sevkedildiğini ve Askerî Temyiz Mahke
mesine başvunmuş olduğunu bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi Askerî Temyiz 
mahkemesine başvurmuş olmasına göre Encümen
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2007 19 . I . 1945

Dilekçi : Askerî mahkeme karariyle Ordudan 
ihracına karar verilmiş ise de henüz çalışacak 
bir yaşta olduğundan büsbütün mağdur olmamak 
için yedek subaylık hakkının verilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Bakanlığı cevabında dilekçi 
.hakkında verilen karar Askerî Temyiz Mahkeme
since tasdik edilmiş ve bu ihraç karan âli tasdi- 
ka da iktiran etmiş olduğundan yedek subaylık 
hakkının tanınmasına kanunen imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümleri ınüs-
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tedinin dileğinin yerine getirilmesine müsait ol
madığından tâyini muiomeleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2008 19 . I . 1945

46!m
4772

Dursun Aydın. 
Ziila köyünden. 
Sünnene.

livinij) <3ııündeki i.>- Dilekçi evinin önünde vo/ t*skidenberi iggal 
altında bulunan altında Hâzineye ait metruk tarlanın başkalarına 

Hâzineye ait metrûk satıldığından şikâyet etmekte ve Sürmene kayma-
tarlaııın başkalarına 
saf ıldrğıııdan şiknyet.

.'»168
5277

Ah'iııcl Çetin.
'r<)j>la!̂ ı caddesi No. 
350 Turşucu Haşan 
nezdinde.
('sküdju' - Islîmbul.

Aıncrisııuhm sikAvet.

4251
4308

Na/juiyc Yakut.
(Jh m i ikobi r ın a iıal lesi 
Fevziçakınnk sokak 
Xo. 20 
Düzce.

Toı*umı ŞciTiiıı (‘lin 
d<>n zorla alındıjfin- 
daıı sikâvci.

kamlığma verdiği istidalarının kaybedildiğini 
beyanla bu arazinin kendisine verilmesini iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında : Dilekçinin bu 
tarlanın kendisine verilmesi için Sürmeıre kay
makamlığına istida ile başvurduğunu istidanm 
ziyaa uğratıldığı iddiasmm doğru olduğunu ve 
bu tarlanm 1929 tarihinde tef vizen S^Iânik mü- 
badillemden Kâzım Emin ve Vesil«’ye verildiği
ni Hazinenip bu tarla ile bir alâkası kalmamış ol
duğunu bu cihetlerin kendisine anlatılmış oldu
ğuna bu defaki müracaatının sebebi ise tarla 
mutasamfmm müstedi aleyhine meni müdahale 
dâvası açmış bulunmasından ileri geldiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığı ceva
bına gore Encümence bir karar ittihazına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2009 19 . I . 1945

Müstedi : Taşköprünün Eskioluk köyünde ka
rısına amcaamın zulmünden şikâyet etmektedir, 

tç b&kanlığı: Aslı olmadığım bildirmektedir. 
Gereği düşünüldü ; Bncümenimizce yapıla

cak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar Nb. Karar tarihi

2010 19 . i . 1945

.Aiiistcdi: Damadı başka kadınla evlenerek di
yor bij- mcıulekote {jittiğinde kendisine bıraktığı 
Sullı Hukuk Mahkemesinin 17 . VII . 1942 tarih 
ve 225/615 sayılı ilâmla vasisi bulunduğu 
(ilen kızıiKİau toımuı Şerefi polis bulunan da
madı tliğcr polis arkadaşlaıiyle evini basarak 
kanımsuz bir şekilde bağırta bağırta götüıxlük-
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lorini m üddoi ı ım um iligo  başvunnuşsa  da  haka- 
rello koğu ld n ğun d a i ı  v»' ıı^radı^ı haksızlıktan şi
kâyet etmektedir.

D ahiliye  Bakarılrgı ecvab ın da :  Bolu vîiUliji;iıı- 
dcn yapılan  tahkikata g()ie (‘ocnğun  babasına 
mahkeme karar iy le  teslim «,‘d ild iğ in i  ao / o r la  eve 
f?iri)H‘ o lm adığ ın ın  anlaşıldığı bild irilm ektedir .

İş <Ui.şüniildü: Ç ocuğun  mahkem e karar iy le  ba 
basına tı^slim edild iğ i anla.şıldığından b ir  m u a
mele i lasına mahal o lm adığ ına  karar  verildi.

K a r a r  N o  K a m r  tarihr

2011 İM . 1 . 1!>45

4.')34 II. .M(‘met Balanlı. A ş a r  b o r c u n d a n  d O -  \ . M ü s t e d i ; 22 s e n e  ( ‘ v v e l  ö d ı ^ l i ğ i  b i r  â . ş a r  b c  -

4GÜÜ Tabakhane mahalle- ' layı yap ı lan  takiba- l cun dan  dolayı hakkında, yapılan  takibat yo lsuz 
sinde. tın kaldırılma.sı lı. l okluğuıubın  ve hâdisede zaman aşmıı bu lundıı-
^falatya. su n d a n  takibatın kaldırılmiisrnr istemektedir.

i iMaliye BakanlığL c e v a b ın d a : D evam  eden t.'- 
' k ip lerle  zaman n ş ım ı ı iT n  kesildiğini 2S8 lira b o r ç 

tan halen 57 lira bakiye  kaldığını di!(*kçinin İ1i- 
razlîirının yarprı makam larınca redded ild iğ in i  vo 
.ılevhitıdeki kara t ın  Yarfçıtayen ta.sdik edild iğ in i  
t c ray a  intikni etmiş ve mevzuat dâhil inde -̂iirü- 
yen  bu işten vazgeçilmesine kanuni im kân olm a- 
dıyı bild irilm işt ir .

<^îereği d ü şü n ü ld ü :  K aza  m erciler ine  intikal 
etmiş işlerin tetkiki Y üksek  Meclisin 311 sîi- 

yıİT k a r a n  m u cib in ce  encümenin  vazifes inden  
hariç  olmakla encümVnce yap ılacak  b ir  munmele 
o lm adığ ına  karar  verildi.

K a r a r  N o  K ara r  tarihi

4 ÎMMI H i ı y r i  H a m a ı a t .

.'lÖÖl I'îHioaltı .Sirkeci .so
kağı. \ o .  106 
Be\nğlıı - I^^tanbul.

A l a c a ğ ı n ı n  

d i l e ğ i  h.
verilmesi

2012 19 : I . 1045

Müstedi : 1315 ve 1316 senelerinde Mâliye
den 6 bin altjn lira alacağı olduğunu ve bunun 
mahkeme ilâmına müstenit bulunduğunu iddia 
eyliyerek evrakının Devlet Şûrası İstanbul As
liye mahkemelerinden geçtiğini beyan eylemek
te ve alacağını isteme-ktedir.

Maliye Vekâleti cevabında : Dilekçe hakkında 
yapılan tahkikata nazaran ' Babıâli îstişare oda
sı muavinlerinden iken şuurunun nıuhtel ol
ması dolayısiyle Fransız hastanesinde bir müd
det yatarak bilâhare hastaneden çıktığı umumî 
tensikata kadar maaşmı aldığı mnumî tensi-
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4S0()
'̂ 4ss<;

Kadri Kun, 
î\ay'sı>ri Det'terdarlık 
Tahsilat Dairesi me
murlarından. 
Bünyan’da mukim 
Davranılı mahallesi.

Bir memuriyete' tâ- 
vini h.

4997
"5089

5847
5984'

İbrahim Valçmkaya. 
Askerî Posta 11018 
K. lığı eratından 3850 
sıra No. lı. 
Refahiye’nin Dikbaş 
köyünden.
Kartal • İstanbul,

iUasM

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiö:i

katta tazminat verilerek Devlet hizmetinden çıka
rıldığı dilekçinin Devlet Şûra.sma müracaatı 
üzerine tazminatın mahsubu yapılmak üzere ma
aş (.'ağlandığı bundau sonra müstedinin 17 sene 
açıkta kalmasına sebebiyet verildiğinden bahis
le 49 bin İngiliz liralık Maliye Vekâleti aleyhi
ne bir alacak dâvasını Devlet Şûrasma açtığı ve 
bu dâvasının reddedildiği dilekçinin mahiyeti 
anlaşılamıyan birbirini tutmıyan bir çok alacak 
istidalariyle türlü türlü makamlam başvurduğu 
ve bu hususta bir muamele ya])ilmasına imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

(iereği düşünüldü ; îcra kabiliyeti haiz bir 
ilâmı mevcut ise salâhiyetli icra dairesine mü
racaatta muhtar bulunan müstedinin dileği üze
rine Encümenimizee tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2013 19 . 1 . 194rı

Müstcdi : Kanunsuz olarak vazifesinden çıka
rıldığından Devlet Şûrasından aldığı kararın 
tatbik edilmediğinden şikâyetle memuriyete tâ
yinini istemektedir.

. Maliye Bakanlığı cevabında : Devlet Şûrasın
dan lehinö karar alan dilekçinin maaşına mua
dil bir vazifeye tâyini Kayseri valiliğine ya/.ı\- 
mış ve 20 lira asli maaşla Ürgüp varidat me
murluğuna tâyin edildiğinin anlaşılmış olduğu 
bildirilmektedir.

nöreği düşünüldü: Dilekçi vazifeye tâyin edil
miş olduğundan Encümence bir karar verilme- 
siiıe mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2014 19.1.1945

Toprak verUmesi di
leği h.

Müstedi ; Mevcut arazisi iaşesini temine yet
mediğinden Kemah nahiyesi Pekeriç köyü ara
zisinden toprak verilmesi için Ziraat Vekâletine 
verdiği istidaları Erzincan Valiliğine gönderil
miş ise de bir netice alamadığından kendisine 
toprak verilmesini istemktedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığın ce
vabında :
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Dilekçinin Ziraat Bakanlığına sundnğu isti
daları Erzincan Valiliğine gönderilmiş ise do 
nüfusunun kayıtlı olduğu köyden baişka bir yer
de kendisine toprak veı-ilınesine mcv/Aiat müsait 
İni Ilınmadığından dileğinin yerine getirilmesin»' 
imkân olmadığı ancak müstedi Hükümetten hiçljir 
yardım istememek şartiyle vc kendi arzusiylo top
rağı müsait bir yerde yurt tutup bilfiil Qİft(,âlikle 
iştigale başlayıp müracaatta bulunduğu takdirde 
dileğinin tetkik edilebileceğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında mevzuat 
dahilinde muamele yapılacağı bildirildiğine göre 
Encümence tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2015 1 0 . 1 . 1045

5112 Talip Di'mircan ve ar. 
52İO Hırsumenıırenler kö

yünden.
Ba i" ra.

T oprak  Terzi Koıııis- 
>onundan  .şikâyet.

1501̂ ^
52W

Memet Ali Onur. 
Askerî Posta 1762 
Kolordu muhasebe
cisi.
Îîmit.

Mübadil olarak ken
disine Bui’fMi’da veri
len evh.

Dilekçiler : Hafra toprak tevzi komiskonıuıca 
yapılan tevziatın talimatname hükümlerine ay
kırı olduğu gibi defterlerin açık tutularak ken
dilerinin fahiş fiyatlarla borçlandırıldığnıdan 
şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığı «evabında : Yapılan tah
kikatta lîafradaki 14 numaralı toprak tevzi ko
misyonu muamelâtında talimatname hükümle
rine aykırı bir cihet bulunmadığının tesbit edil
diği kıymetlerin rayice uygun olduğu buna razı 
olmıyanlann kaza merciine müracaatta muhtar 
bulunduğu hâdisede bir yolsuzluk lıulunmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müraca
atta muhtar olmak üzere Encümence tâyini mua
meleye mahal olmadjgmâ karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2016 19 . 1 .1945

Müstedi : Karakaya mübadili olarak kendisi
ne Bursa’da bir ev tefSz edildiğini, bilâhare 
elinden almdığını ya bu ev üzerindeki mübadillik 
hakkının tanmarak evin yine kendisine veriljne- 
«ini veya gayrimübadü hukukundan istifade et- 
tirilinesini istemçkteâir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı ceva-
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Emine Kutlu ve ar. 
Kırgız niHlıallesi \o. 
14 - 18
Snııiîinpa/.an - Anka-
ı-a.

421)4 ’
■mQ'

4:i8iî
4440

Memet Takjuı. K(“iulisintî yemeklik
M'mar Sinan muhal- ! vı* talmmluk olarak
Usi lialıkpazan ead. parasız \erilen buğ-
No. 6() dav TT.
Edirne.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

hında : Dilekçiye Bursa da mübadil olarak bir 
ev tahsis edilmiî  iüe de bilâhare miU âdil olmadı
ğı anlası̂ ılarak teffiz karan fesih ve tapusu du 
mahkeme karariyle iptal edilmiş, müstedinin Dev
let Şûrasına açtığı idari dâva 21 . IV . 1936 
tarih ve 34/45 sayüı karai'la reddedilmiı  ̂ oldu
ğundan yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercileri kararla
rına karşı Encümenimizce bir muamele yapılma
sına Meclis Umumî Heyetinin 803 sayılı kararı 
anucibince imkân olmadığından bir karar ittiha
zına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2017 19 . I . 1945
(<ayrin)übadillerin  de 
istihkaklarının taına- 
nuM) ödenmesi dileği 
h.

Dilekçiler : Mübadillere istihkaklarının ta
mamının verileceğini duyduklarından ve kendi
leri gayrimübadil olup miibadillerle aralarında 
bir fark olmadığından gayrimübadilleıin de bu 
lâyihaya sokularak istihkaklarının tamamının 
ödemnesiiıi istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilek yeni bir tesis mev
zuu olduğundan Bhcümence yapılacak bir mu- 
ödenmesini istemektedirler.

Karar No, Karar tarihi

2018 19 . 1 . 1945
Müstedi : Muhacir olduğu için kendisine ye

meklik ve tohumluk olarak parasız verilen buğ
dayın şimdi parası istenildiğinden şikâyet et
mekte ve Devlet Şûrasma vâki müracaatmıu ne
ticelenmediğini bildirmekte ve bu paranın ter
kinini istemektedir.

Sıhhat ye İçtimai Mııavenet Bakanlığı cevu- 
bmda :

Dilekçiye verilen buğday 3242 sayılı kanun 
gereğince Ziraat Bankası tarafından Kefaleti 
müteselsile suretiyle verilmiş ve kendisi ödeneğe 
muktedir bulunmuş olduğundan yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Müstedi Danıştaya da 
başv[urmuş olduğuna göre Ericümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20^ 19 . I  . 1945
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duğu yer '
^fenıot Alioğlu Tîoşit. 
Türk lıava ajmıU- 
nunılîîn flaiıc 2 \o. 7 
Aksa ra V - ls t a n ) ) i ı l .

mam

Dilekçe özeti

3419 Sabit Yılmazgöz. 
Onnan konuna 2 uci 
Alay talim taburu 
Hölük f) te.
( (ires :ı.

Alıkta kaldığı zama
na ait tazminat ücre
tinin verilınediğindon
s ik û v ( 4 .

Komisyonun kararı vo ne sebepten verildiği

^lâlAliyet maa ı̂ ba^-  ̂
l i i ı ı ı u î i s ı  ( İ l l e r i  il.

Dilekçi ; Çanakkale muharebesinde mâlûl kal
dığını ovrakını ve raporlarım bağlı olduğu 
Eminönü Askerlik ;jubesine vermiş ise de şim
diye kadar l)ir netice alamadığım >)eyanla zaru
ret içinde olduğundan luâlûl maaşı istemektedir.

j\I; M. Bakanlığı cevabında ; Dilekçinin Bü- 
>'ük Harpte sol kolundan yaralandığı fakat bu 
ârızanın terfihini mucip olmadığı ve terfihini 
icabiHİen sol ânzasına esarette tutulduğunu 
iddia eylemekte ise de hâdisenin zaman vukuu
na ait tabip raı>oru ve hastane kaydı olmadığı 
ve kendisi 1926 yılında silâhlı olarak terhis edil
diği kıtası subaylarının mahrem malûmat beyan 
eylediklerinden bir muamele yapılamıyacağı dü
şünülmüştür.

Oereği düşünüldü : Dilekçinin ait olduğu ka
za merciine müracaatla vaziyetinin .tesbit etme
si lâzrmpreldiğinden Encümence yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2020 19 . 1 . 194r,

Dilekçesinde : önce elli lira ücretle Urfa 
ilbaylığr iaşe kâtipliğinden sonra 60 lira ücret
le Sunıç ilçe iaşe memurluğunda ve bu vazife
den açıkta kaldığı ve Hazirandan 8 günlük ve 
Ağustos tazminatı ücretinin verilmediğinden şi
kayet etmektedir.

Ticaret Bakanlığı karşılk yazısında : Dilekçe 
«ıhibinin Q*'i*etli bir vazifeden naklen geldiği 
için 4180 numamlı kanun mucibince kendisine 
Ağustos açık maaşı verilmemiş olduğu işine baş
ladığı 8 Haziran 1942 tarihinde 1 . VIII . 1942 
tarihine kadar olan ücretlerini de almış oldu
ğunu.

Ticaret Bakanlığı cevabında : Encümence 1 
Haziran tarihinde soruç ılıca ilbaylığı iaşe me
murluğuna tâyin edildiği 6 Haziran tarihine 
kadar T̂ rfa ilbaylığı iaşe Kâtipliğinde çalışmış 
olduğundan hu müddete ait ücretinin mesfkûr 
ilhaylıktan alması lâzımgeleceği bildirilmiştir.

Ger»‘ği düşünüldü : Ticaret Bakanlığının yazı
şma göre Encümenimizee yapılacak bir muame
le olmadığma ve bu muameleye razi olmadı^ su-
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rette dilekçe sahibinin kaza merciine baflvnrmak- 
ta serİKNst oldnjihına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2021 19 . T . 1945

4396 Meıuet Donıij’öz. 
4625 nüfus ailevsi. 

Irrr\aklıköy. 
İskilip.

Binalarının yıktırıl* 
(lığından şikâyet.

Müst('dil<‘r: Irmak konarında hissoli arazi!»'- 
rinde tasarruftan men olunduklarından vc M»'- 
bus tsmail Kemal’in şüfea dâvasma rağmen bina- 
lannın yıhtırıldığmdan şikâyette hnhnımaktadır- 
1ar.

f)alıiliyr \’okAletinin ^^IAye^or Umum Müdü
rü llüdai’nin dâvetiylo ♦Mioümende yapılan tet- 
kikaM.îi : Müsledilorin 14 . VI . 1940 da satın 
.'lima sur('tiy1(' sahip oldukları arazide 5760 se- 
himd»' 753 sı-himlerinf' İnsarrufa başlamış ve bir 
kulülx' y.ıpıui'ji olmaları üzerini' Mebus tsmail 
Kemal’in müracaatı nzorine 2311 sayılı kanun 
fft'rc îııce sonradan vâki olan bu mülkiyet vo 
fiili tasarnıf sebebiyle her ne kadar İsmail Kr- 
mal tiirafnıdan şüfea dâvası ikame edilmiş i«e de 
daha evvel araziye adr proçen İsmail Kemal’in 
vazıyed etmii;! olduğu pfî zönüne alınarak müst<'di 
Memet Demiröz’ün yedi kaldırılmış bulunduğu ve 
nahiyr müdürü tarafından da yanlışlıkla kulü
besinin yarısı yıklirildiği ve bilâhare sobketicn .şi
kâyet üzerine kaza kaymakamı tarafından tahkf- 
kat yapılmış ise de işte bir suiniyet olmadığından 
nahiye müdürü hakkında kanuni bir muamelenin 
yapılmadığı vekâlet mümessili tarafından encü
mene bildirilmiştir.

İş düşünüldü: Şayian tasarruf olunan tjayri- 
menkullerde hi.ssedarlar aıasmda 2H11 sayılı ka
nun hükümlerinin tatbikına cevaz olmadığına ve 
bilhassa bir hissedara ait binajıın >nkılması ka
nunen kabule şayan olamıyacağma gore hâdise
de müstedinin daha evvel yani 1940 tarihinde 
bahse mevzu olan gayı-imenkule hissedar bulun
duğu ve Mebus İsmail Kemal ile arasında bu se
bepten dolayı şûfea dâvası derdesti rûyet ol
duğu anlaşıldıktan sonra 2311 sayılı kanunun 
tatbik edilmemesi lâzımgelirken nahiye müdürü 
taraiuidan 7 Haziran 1942 tarihinde bu İdarî ted*
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Ijicr- f(‘\-('ssül c‘<lil'“i*o,k kjınunsnz nıiKiınoh' ya p ıl- 
rnış oldu '̂^u a ııla sıld ı^ ın d iin  jioı-ck bu m üdür hak
kında v<* gerc'k bunun Tnu:nnf'I('sini m:ıksndı 
mahsusa möstonil j^örorck luıkkmdî) kfinuni mu;ı- 
ınoloyt' muhal gönniycu tahkik m em uru hakkında 
kanuni takibat yap ılm ası lüzum unun D a h iliy e  
^^'kâU■tiıır' If'bliğino vo neticeden Encüm enim izin  
ınnlûmattaı- (îdilnıesino ve siihsi znran hâsıl olan • ■*
Diiistedinin d r sn lâ h iye lli kaza Diercih'Hne nu’ira- 
eantta m uhtar bulunm üsınü k a n ır  vorildi.

Karar No Karar tarihi

2022

4783
486:i

5087
:)'l88

A. Rıza Paksoy. 
Belediye sineması oi- 
varında Nf>. İ S evde. 
Marns.

Noksan zam vı*rildiğ-i
h.

Müstedî : 1683 sayılı Askerî ve Mülki Teka
üt Kanununun meriyetinden e\"̂ êlki hükümle
re ^öre bağ l̂anmış olan tekaüt ve yetim aylıkla
rına 4464 sayrİT kanun gereğince ya]>ılan yüzde 
40 zam tamamen verildiği lıalde kendisine bu 
zammın noksan verildiğini Söylemekte ve şikâ
yet etmektedir.

Maliye Vekâletinin ( êvai)inda : 1683 ve SSS."! 
sayılı kanunlarla yapılan yüzde on, yüzde 25 
zamlariyle birlikte yüzde 40 zam icra edilmiş 

! ise de, 1683 sayılı kanundan evvelki hükümlere 
göre bağlanmış olan tekaüt maaşlarının fevkalâ
de tahsisat, yüzde 10, yüzde 25 ve yukarıda 
yazdı yüzde 40 zamlariyle birlikte tutarı aynr 
maaş ve aynı liizmet senesi i(̂ in şimdiki hüküm
lere lîöre' ])ağlanması ieabeden tekaüt maaşları 
miktarını «edemez, diye yazılı olmasına ve müs- 
tediye 1452 sayrlr Barem Kanuniyle tesbit olu
nan 40 lira asli maaş üzerinden 25 sene hizme
tine mukabil 13 lira'97 kuruş tekaüt maaşı bağ
lanmış olup tahsisat, yüzde cm yüzdv 25 zamla
riyle aylığmın tutan 42 lira 55 Tdıruş olduğu, 
1683 sayılı Tekaüt Kanunu •rereğince aynı ma
aş ve aynı hizmet senesi i(*in emsaline bağlanan 
aylık miktan ise 50 lira olduğundan 42 lira 55 
kuruş emsaline iblâğ için 7 lira 45 kuruş zam 
yajuldığı ve binaenaleyh yüzde 40 zammın ta
mamının verilmesine kanuni imkân olmadığı bil
dirilmektedir.
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İşin gereği düşünüldü ; Hâdise bir idari dâva 
1 mevzuu teşkil ettiğinden ' müstediniiı kanuni 

mercie müracaatta muhtar olduğuna karar veril
di.

, Karar No. Karar tarihi

2023 19 . 1 .1945

Reis 
Balıkesir 
/ / .  Karan

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Tokad 

M. Develi
Ankara 

(il. N. Amlnus
Antalya 
T. Sökmen

Balıkesir 
P. Etçioğlu

Çorum 
N. Kayaalp

Denizli 
F. Asal

İçel 
Gl. Ş. fürsm

Kars 
Z. Orhon

Kayseri 
K. Şatır

Kocaeli 
î. Tolon

Samsun 
î. Ezgü

Van 
N. Berker

Yozgad 
Y. D. Karslioğlu

Giresun 
/. Gürak
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Malik Malikgil. 
Anafartalar caddesi 
Kınacihan No. 30 
Ankara.

Hasköv
(‘illeti
galinde
niinat

■ değ irm eninin  
aykeriyeoe i.ş- 
n dolayı ta /-  
verilıiK'si h.

Müstedi arzuhalinde : Birinci cihan harbinde 
tahtı isticarında bulunan Hasköy un fabrikasını 
18 Ağustos' 1333 den 24 Eylül 1334 tarihine ka
dar işgal eyliyen ciheti askeriyenin vemekle mü
kellef olduğu tazminatı vesaik ibrazına muvaffak 
olamadığından alamadığım ve mütareke devrinde 
Ingilizler tarafından Malta’ya sevkolunurken 
vosikalarıııın ziyaa uğradığının Emniyet müdür
lüğünce yapılan tahkikatla sabit olmakla emsali
ne tatbik edilen muamele gibi hakkının teslim ve 
teyidiyle matlûbunuıı deyin ilmühaberine bağlan- 
nnısı lüzumu gerek Millî Müdafaa Vekâleti ko
misyonunca ve gerek Maliye Vekâletince kabul 
edildiğini ve işin sulhan ve usulen bir karara bağ
lanmasını işin havale olunduğu Devlet Şûrasınca 
emsaline tatbik edilen muamelenin kendf hakkın
da tatbiki cihetine gidilmemiş olduğunu ve bu 
sebeple açmağa mecbur olduğu dâva sonunda 
Devlet Şûrası Deavi dairesinden sâdır olan 16 . 
V . 1936 tarihli kararda her ne kadar istihkakı 
hüküm altına alınmış ise de ahvali âdiyede değir
menden temin edilecek temettüden işgal müdde- 
tince vâki mahrumiyetin tevlit edeceği zararın 
edası lâzımgeleceğine işaret edildiğini ve bu işa
rete müsteniden müracaatta bulunduğu Maliye 
Vekâletinden de bir netice alamadığını beyanla 
şikâyet etmekte ve hakkının verilmesini istemek
tedir.

Maliye Vekâletine gönderilen bu arzuhale kar
şı alınan 21 mart 1944 tarihli tezkerede verilen 
izahat aşağıda kayıt ve tesbit olunmuştur.

Adı geçen Ahmet Malik iaşe birinci m intaka 
hesabına 1 Şubat 1332 den 18 Ağustos 1333 tari
hine kadar 14 milyon küsur kilo hububat öğüt
müş ve bu sebeple 18 bin liralık bir alacak iddia
sında bulunmuş olduğundan yapılan tetkikatta 
bu tarihte iaşe hesabına muhtelif değirmenlerde 
yaptırılmış olan tahniyat için kilo başına altı pa
ra ücret verildiği tesbit olunarak 14 küsur mil
yon kilo hububatın tahniye ücreti olan kilosu al
tı paradan iki milyon küsur kuruştan mehuzu 
olan 1 milyon küsur kuruş tenzil edildikten sonra 
mumaileyh namına 2358 lira 89 kuruş ücret ta
hakkuk ettirilerek Mahsubu Umumî Kanununa 
tevfikan düyun ilmühaberine raptan tediye edil
miştir.



75
«  < Dilekçe verenlerin 

^  ^  ; adı, sanı ve otıır- 
Q duğu yer

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Alımet Malik ile iaşe dairesi arasında bir Mu
kavelenin akdedilip edilmediği tesbit olunama
mıştır. Yapılan incelemelerde bütün değirmen
lerde yaptırılan tahniyat için ayrı ayrı hesabı 
cari tutularak öğütülen hububat miktarı için ki
lo başına altı paradan ücret tahakkuk ettirilerek 
bu miktarın değirmencilerin matlûbuna ve iaşe-* 
den değirmenciler hesabına verilen yağ ve mah- 
mkat bedelleriyle nakden vâki tediyelerin 7.in1- 
metlerin'e kaydedildiği görülmüştür.

#
Adı geçen Ahımet IVlalik’in kirası altında bu

lunan değirmene ciheti-askeriyece 20 ağustos 1333 
tjH-ihind(> vnzıyod edildiği vo 20 eylül 1334 lari- 
hiîulo v.ızıyed fnuinnolosi sona ererek değirmenin 
nmnıailoylu' iado' ve teslim olunduğu anlaşılmıştır. 
Miist('d) bu müddet içinde mahruan kaldığamenfa- 
jıtların ta/ıniniiıi istemiştir. Bu kabîl tazminat id
diaları hakkında sâdır olan 7 mart 1332 tarihli 
kanunun beşinci maddesi (Vazıyed edilen gayri
menkul fırın, değirmen ve fabrika gibi bir mü
essesçi sınaiye olupta vazıyed zamanında muat
tal olmadığı takdirde ashabına verilecek bedeli 
icardan başka işletenlere vazıyed müddetince ta
tili ticaret münasebetiyle mahrum- kalacakları 
toniettüün zarar ve ziyan olarak itasını ve bu 
/aiîU' v(‘ ziyanın tâyini miktarı için mutazarrır
lar tarafından il)raz olunacak evrakı müsbiteye 
istinaden son üç sene ve üç seneden dun ise mec
muu müddet zarfındaki temettülerinin baliğ ol
duğu miktarın vasatisinin e âs ittihazını) âmir 
bulunduğu halde mumaileyh Ahmet Malik mü- 
'•acaat vesikasından ve vaziyed ve refiyet maz
batalarından maada değirmene vazıyed edilmez
den önceki senelere ait temettülerini gösteren 
bir vesika ihraz etmiyerek vazıyed zamanında 
ciheti askeriyece değirmende yapılan tahniyatı 
esas tutmak ve ticaret odasından bu tarihte be
her kilo unun tahniye ücreti 60 para ile 100 

])aı*a arasında olduğuna dair almış olduğu vesi
ka ile ihticaç etmek suretiyle Hâzineden 400 
bin lira gibi mühim bir para istemiş olduğun
dan talebi reddedilmiştir.

Bu ret kararına karşı Devlet Şûrasında a’ç- 
tığı dâva üzerine Şûraca (kanun değirmen» mü«- 
tecirlerinin yalnız müddeti işgalde mahrum kal
dıkları menfaati tazmin ettiğinden dâvacının 
hakkı yalnız bu tazmine taallûk etmek iktiza
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ederken bu lıakkını kendisini alâkadar etmiyen 
menafie teşmil etmesi gayricaiz olduğu) mucip 
sebebiyle dâvası reddedilmiştir. Bundan sonra 
adı geçen Hâzineye müracaatla mütareke sene
lerinde Ingilizler taralından tevkil ve bütün 
defterleri zaptedilıniş olduğundan değirmenin 
vazıyed tarihinden evvelki lıasılatmı ispat ede
cek kayıtlara ve defterlere malik bulunmadığını 
ve bu sebeple kanunun emrettiği şekilde zararı
nın ve mahrum kaldığı temettüü ispat edecek 
evrakı ibraza muktedir bulunmadığını ancak 
değirmende bir müddet iaşe birinci ınmtaka he
sabına tahniyat yaptırılmış ve badehu değirme
ne ciheti askeriyece vazıyed edilerek bu işgalin
20 Ağustos 1333 den 20 Eylül 1334 tarihine ka
dar devamı kayden tesbit bulunmuş olduğun
dan emsali değirmenlerin istihsal kudretlerine 
göre müstehak olduğu ücret ve tazminatın tak
dir ve tesbit edilmesini ve ihtUafm sulhen halli
ni istemiş ve bu teklif Hâzinece muvafık görü- 
lerek mumaileyhe iaşe birinci mmtaka hesabına 
yaptığı tahniyattan dolayı 18 bin ve ciheti as-̂  
keriyece vâki işgal sebebiyle mahrum kaldığı 
temettüe mukabil de 31 375 liralık tahvil veril
mesi kararlaştırılmış ve keyfiyet Devlet Şûra
sının tetkikına arzolunmuştu.

Tahniye ücreti cihetinden verilmesi' Mâliye
ce muvafık görülen 18 bin liranın lüzumu eda
sına dair yapılan kıyas ve izahlardan sonra 
değirmene ciheti askeriyece vazıyed edilmiş ol
ması, sebebiyle tazmini lâzımgelen menafiin se
bebine gelince:

Ahmet Malik’in Ingilizler tarafından tevkif 
ve evraikının zaptedildiği zabıta tahkikatiyle an
laşıldığından ve kayıt ve defter ibrazına muk
tedir bulunmadığı tahakkuk ettiğinden mahrum 
kaldığı menafiin de diğer değirmenlerle kıyas 
yapdarak tesbiti zaruri görülmüş ve şöyle bir 
hesap yapılmıştır:

Mevcut malûmata ve kayıtlara göre istihsal 
kudreti 38 buçuk ton olan Ayvansaray değirme
nine 9 buçuk aylık işgal müddeti için 8 411 lira 
temettü m^rumiyeti verilmiş v  ̂ seneliğinin 
bilhesap 1 061 liradan ibaret olduğu anlaşıl
mıştır.

Ahmet Malik’in değirmeninin istihsâl kudre
tinin 150 ton olduğu iddia edilmiş ise de bu hu
susta ihticaca salih evrak ve vesaik ibraz edil-
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mediğinden bu miktarın kabulü mümkün ola
mamıştır.

İşgalden ovvei iaşe birinci nuntaka hesabına 
yapılmış olan tahniyat miktarının istihsal kud
retine esas olarak alınması muvafık görülmüş 
ve kayıtlara göre Mart 1333 ayında bu değir
mendeki tahniyat miktarının üç küsur milyon 
kilo olduğu nazara alınarak değirmenin günlük 
istihsal kudreti 105 ton olarak kabul edilmiştir.

38 buçuk tonluk istihsal kudretine mukabil
10 610 lira verilmiş olduğuna nazaran 105 ton 
istihsal kudreti için 28 962 lira verilmesi icap 
eder ki, işgal müddeti 13 ay olduğuna göre bu 
müddet için 31 375 lira istihkak tanınması muva
fık görülmektedir.

Ahmet Mâlik tarafından sulh bedeli olarak 
79 037 liralık bir miktar istenmiş olmasına rağ
men bu esaslar dairesinde yapılan hesaplar ne
ticesinde mumaileyhin 18 000 -f 31 375 =  49 375 
lira verilmesi hususunda mutabakat hâsıl olmuş
tur.

. Bu sulh esaslarını tetkik eden Devlet i?̂ ûra.sı 
(Müddeinih talebi kanunun tarifatı dairesinde ve 
saiki kanuniyeye istinat ettirilmemiş ve sepkeden 
talep üzerine vesaik ibraz edemiyeeeğini beyan 
ettiği anlaşılmış ve bu hususta emsal ittihaz edil
mek istenilen Ayvansaray, Paşa limanı vesair de
ğirmenlerin Lstihsalâtı dolayısiyle alâtarikülkıyas 
çıkarılan istihkak ve tesbit edilen miktarlar mad- 
dei knnuniyenin sarahati hilâfına bulunmuş ve ■ 
bedeli sulh miktarı şayanı iltifat delâile gayri- 
müsait bulunmuş olduğundan sulh teklifinin red
dine) karar verilmiştir.

Sulh esaslarının Devlet Şûrasınea kabul edil
mesi üzerine mumaileyh su İh müzakerelerine ve 
tetkiklerine esas olan vesikaları ibraz ederek 
Devlet Şûrasından tekrar dâva yoluyla alacağını 
t^lep etmiş ise de bu son dâvanın dahi birinci 
dâvasındaki esaslara rücu ederek ve ciheti aske- 
riyece öğüttürülmüş olan hububat miktarı ile o 
tarihlerdeki tahniye ücretini ele alarak 217 bin 
küsür liranın tediyesini istemiş olduğundan Dev
let Şûrasınca: (Kanun verilecek tazminatı bun
dan evvel Umumî Heyetten sâdır olan kararda 
gösterildiği üzere iş̂ çal müddeti zarfında müste- 
cirin mahrurtı kalacakları temettüün nısfı olarak
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tosbif edilmiş olduğundan ve bunun inanası Hü
kümetin iş̂ îal esnasında ettiği istifade olmayıp 
luüstecinn ahvali adiyede binadan alabileceği 
menfaat olduğundan müstedinin halâ eski dâ- 
vasındii isı-ar, etmesinde ve Devletin mevzuliahs 
değirmenden ettiği istifadeyi tazmine esas ola
rak p:östeiTnesinde kanuna lıi(j bir suretle muva
fakat olmadığından dâvanın ikinci defa olarak 
reddine) karar verilmiştir.

]>u karardan sonra dahi müstedi vekîllete nıü- 
ı*acaatla hakkının tanınmasını ve müstahak ol- 
<luğu ücretle mahrum kaldığı menfaatin tazmi
nini istemiş ise de dâva yoliyle vâki müi’aeaat- 
larının Şûraca reddedilmiş .ve kıyasa gidilerek 
yapılan sulh teklifi dahi kabul edilmemiş olma
sına binaen talebinin izafi mümkün ;̂örülme- 
miştir.

(lereği düşünüldü : Dilekçinin istekleri Daavi 
Dairesi Umumî Heyetinin 1932 tarih ve G30:» 
sayılı ve birinci Daavi Dairesinin 1936 tarih ve 
]509 sayılı ilâmlariyle esasından tetkik edilmek 
suretiyle halledilmiş olduğu gibi kıyas yoluna 
gidilerek yapılan sulh teklifi dahi mezkûr meı - 
cide halledilmiş olmasına göre Anayasanın 54 
ncü ve Yüksek Meclisin 808 sayılı karan mu- 
vacehesiiıde Encümenimizce bu işe bakılmasına 
ve Danıştay kararlaı-ımn ortadan kaldırılmasına 
kanuni imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tai’ihi

2024 4. VII . 1944

Kaza mercilerinin tatbikına mecbur olduk
ları usulî hükümler ve is]>at şekilleriyle Rncü‘ 
men mukayyet olmadığı ve Şûraca müştekinin 
hakkı kabul olunmakla beraber hâdise usul ve 
.şekil noksanından dolayı katı derecede bir ka
rara raptolunamayıp («as tetkik (.‘dilmeden id
dia reddedildiği ve Maliye Bakanlığınca esas 
itibariyle iddia ve zararın lüzumu edası kabul 
olunarak ancak filen tesviyesine şekil noksanın
dan dola\Tt imkân hâsıl olmadığı cihetle Anaya
sa Kanununun 54 ncü maddesile vâki nizam-



— 7Ö -
^ i Dilekçe verenlerin

6 adı, sanı ve otur-
^  zQ I duğu yer

Dilekçe özeti ■ Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

luııne hükümlerinin mefhum ve mekulüne naza
ran keyfiyetin tetkiki bir karara raptı hak vo 
ttdle muvafık olacağı mütalâa kılınnııştır.
Saınsun Milletvekili / Van Milletvekili 

İhsan Ezgü Nihat Berker

Tieis
Balıkesir 
Jl. Karan

M. M. Kâtip 
Tokad 

M. Develi
Balıkesir 

I\ Ktçioğlu
Balıkesir 
//. Onat

(iazianteb 
J/. Şahin

tçel İzmir Kars
N. Türmn Dr. II. II. Cura Z. Orkon

Kayseri 
M. K. Satir

Kocaeli 
î. Tolon

Samsun 
î .  E  zail

Van Van Yozgad
M. Boya N. lUırUcr T. D. KarsJıoğlu
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5712 i  Nizamettin Ertonü. 
5843 Paşakapusu Cezae

vinde mahkûm. 
Sabık teğmen. 
Üsküdar - İstanbul.

Cezalarının affı dile
si İl.

4996
5088

Ziya Ataker.
Gazi mahallesinde 
Müftü İnan evinde. 
Jandarma hesap me
murluğundan emddi. 
PolatlI.

5263 i Kudret Isfendiyar-

5377 <**"•Emlâk caddesi Demir-
ağa Apartımanı No. 3
V, Mühendis.
Maçka - İstanbul.

5456 İbrahim Atilâ.
Taşmektep mahallesi. 
Terzi Abdullah Atilâ 
yanında.
Niksar.

5584

6021
^^88

5743
5874

Niyazi Güler. 
Cezaevinde mahkûm. 
Gedikli Başçavuiş. 
Çanakkale.

5801 I Mustafa Erdoğan. 
5935 i Cezaevinde mahkûm. 

I Eski Balya H. Muha» 
j sebe tahsildarı.
I Balılîesir.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler tarafından Yüksek Başkanlığa su- 
nıılup Komisyonumuza havale' edilen «dilekçele
rinde bakiye kalan mahkûmiyet cezalarının af
fını istem^tedirler.

Adalet Bakanlığı Ceza l^eri Umum Müdürü 
Baha Ankan?m lıuzuriyle yapılan müzakere ne
ticesinde dildderinin kabulüne imkân görülme
diğine karar verildi.

Eiırar No. Karar tarihi

2025 25 . III . 1945
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4735
4809

5907
6043

4600
4672

5363
5489'

5346
5469

5470
5^8

4393
4447~

5582
5712

4771
4846

Dilekçe verenin adı, 
sanı ve oturduğu yer

Ü̂ ııer Faik Can. 
Avukat.
Sennethaıı No. 18 A- 
ziz İşbilen vekili.
G al âta - İstanbul.

■ Feyzi Yüksek. 
Avukat.
Büyük Tünel hanında 
No. 31/32 Osman Nu
ri vekili.
Galata - İstanbul.

Şükriye Çetinkaya. 
Fertek köyünde Arii’ 
eşi.
Niğde.

Ali ÜnHitürk.
Cezaevi mahkûnılarm- 
dan.
Denizli.

Ahmet Şekerci. 
Karamanlı mahallesi 
Isınetpaşa caddesi No. 
2*
Bolu.

Cuma Fıstıkçı.
Zergil köyünde.
Nizip ' Gazianteb.

Jak Aelyon.
Toptanı Cezaevi mah
kûmlarından.
Üsküdar - Intanbul.

Mustafa Ankan. 
Cezaevi mahkûmlarm- 
dan.
Samsun.

Yusuf. Üzbiçen. 
Senatolyomda mah
kûmlardan.
Heybeliada - Ijstan- 
bul.

<uOlM
o

P  55

4227
4279

Dilekçe verenin adı, 
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Mustafa Ayhan. 
Sultanalmıet Cezae
vinde mahkûm, 
tslanbul.

_

3804 Fevzi. 
3848 I  Cezaevi m alık ûnıla-

5737
5868

5460
'5588

4453
4516

4069
4120

4944
5034

1720
1736

5391
5517

rı namına. 
İskenderun.

Mustafa Avcı.
Yeni Cezaevinde 32
No. İl
Aledeiı.

Kecep Ferdi.
Cezaevi mahkûmları 
naımna.
Ödemiş.

Omer Bağatır. 
Emniyet Müdürlü
ğünde 3 yaka sayılı 
Komiser muavini. 
Trabzon.

Melımet Gürdoğan. 
Genel Tevkif ve Ceza
evi ilastanesinde. 
İstanbul.

Salim Dönmez. 
Cezaevi mahkûmla
rından.
Samsun.

Salih Nuhoğlu. 
Cezaevi mahkûmla
rından.
Bolu.

Zeliha Akman.
Ŷ enice malıallesi Hu
susi Muhasebe Tah
sildarı Ali Akman eşi. 
Niğde.

<ü
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6141 j Teslim Yıldırım. 
6328 ! Cezaevinde malıkûm. 

İzmir.

5360
5486̂

4852
4 9 ^

6020
618̂ 7

5781
5915

4790
4870

6071
6^0

4949
yU40

3605
3646

4296
4348

5362
5488

5116
5219

Mehmet Dilence. 
Karaağaç köyünde. 
Burhaniye.

Nafi Sevgi
Cezaevi mahkûmla-
rmdan.
Çankın.

Aziz Poyraz.
Gül malıallesinde es
ki Nuseybin hususi 
muhasebe varidat me- 
munı.
Mardin.

Aram Panos. 
Paşakapısı Cezaevin
de mahkûm.
Üsküdar - İstanbul.

Hüseyin öztürk. 
Basın ve Yayın U. 
Müdürlüğü Tevziat 
masası memuru. 
Ankara.

Vehbi Dayıbaş ve ar. 
Fabrikacı.
Boyabad - İSinob.

Alımet Yemgün. 
Terme köyünde otu
ran Dadaylı.
Cide.

Mithat Koyuncu. 
Polis"’memuru- 
Zafer Karakolunda. 
Bursa.



t
^  . Dilekçe vprenin adı, 
Q îz; sanı v6 oturduğu yer

5361
5487

5189
5298

4838
4919

5835
5971

3912
3960

5344
5467

&
— 8 —

. Dilekçe verenin adı,
O sanı ve oturduğu yer

4440 ! Garip Eser.
^501 Cezaevinde mahkûm. 

Gümüşaneli.
Sinob.

5869 Mahir Genç.
'0005 Düşkünlerevinde.

8 nci ilk okulda öğ
retmen.
Şişli - İstanbul.

Mustafa Neşter. 
Paşakapısı Cezaevin
de mahkûm.
İstanbul - Üsküdar.

Osman Gülter. 
Develi k^asabasından. 
Kayseri.

Rasim Ortanç. 
Cezaevinde mahkûm. 
Kütahya.

İbrahim Tanyaş. 
Cezaevinde mahkûm. 
Rize.

AbduUah Efe. 
Cezaevüıde mahkûm. 
Karaman..

Şevket Bacan. 
Şükriye mâliallesi 
Dolu s; No. 123 
Ankara.

5231
5341

4450
^ 1 1

4468
4531

5217
5 m

4649
4722

5422
5548

6031
6199

5485
^ 4

Kndir Gül. 
Cezaevinde mahkûm. 
Akşehir.

Halil Çelik. 
Tabakhane cad. Kır
şehir Ucuzluk Pazarı 
sahibi Necmeddin 
Yüceler yaaiında. 
Ankara.

Sabri Dal.
Cezaevinde mahkûm. 
Çankın.

Mehmet Uçmaklı, 
Cezaevinde Ağır Ceza 
mahkûnılan namma. 
Denizli.

Nazım önder. 
Cezaevinde mahkûm. 
Eski nüfus memuru. 
Dursunbey.

Abdurrahman Say
man.
Genel Cezaevinde 
mahkûm.
İstanbul.

Riza Turhan. 
Cezaevinde mahkûm. 
Emirler köyünden. 
Kayseri.

<0e>ı
o

Q Iz;

4953
5045

5588
5718

5142
7^ 7

5143
5248

5752
'58”84

5497
5626

4325
4377

5707
5838

490]
4988

Dilekçe verenin adt, 
sanı ve oturduğu yer

Hızıriİyas Altıpar
mak.
Cezaevinde mahkûm. 
Rize.

Behçet özkaya. 
Cezaevinde mahkûm. 
Tortum.

Haşan Şahin. 
Cezaevinde mahkûm 
jandarma.
Samsun.

Şemsettin Sakin. 
Cezaevinde mahkûm. 
Gördes - Manisa.

Vesile Ann.
Maltepe Yayla S. Me
ram Palas Ap. Kapı 
3 Daire 4 
Ankara.

Ferit Engin.
P. T. T. Eski şefi. 
Be.şiri - Siirt.

Hamdi Sünaz.' 
Cezaevinde mahkûm. 
Hayrabolu.

llyas Şahin.
Toptaşı Nümuneş Ce
zaevinde mahkûm. 
Üsküdar - İstanbul.
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Dilekçe veteöleriiı 
adı, sanı otur

duğu yer

!
Dilekçe özeti j Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

4973

4878
4960

4857
4939'

Şorafettin TflHin. 
Kmıiiyet Müdürlüğü 
Şul)e 2 Kaleminde 
2022 sa.yılı polis me
muru, 
îstanbul.

4890 Mehmet Fevzi Onu-
ral.
Vali Pş. Cad. Kur- 
})an So. No. 1/3 
îstanbul - Kumkapı.

Sadık Kaprsel. 
Balathamam Muhit
tin mahallesi 
S. No. 3 
îstanbul.

tleİodiye zâbıtasmda 
ücretle ^̂ eçen hizmet
lerinin tekaütlük he
sabında sayılması di
leği h.

îstanbul Belediye zabrtasmda ücretle geçen 
hizmetlerinin tekaütlük hesabında sayılmasını 
isteyen dilekçilerin; meriyetteki kanunların hini 
tatbikında kanaat edemedikleri bir muamele ile 
karşılaştıklarında evvel emirde yetkili kazayi 
mercilere müracaat eylemeleri icabedip hâlen 
Komisyonda tetkikat yapılmasiyle bir karar ve
rilmesine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2026 15 . I I I . 1945

4875 I Sabri Tunçel.
j Emniyet Müd. 2 nci 
i  Ş. Kaleminde.
I 1931 y. S. Po. memu-
I ru. 

îstanbul.

4872
I 954'

4858
4940

5016
5110

Remzi özer.
Bebe Haydar arpa 
emini tekke So. No. 
8

Eyüp - îstanbul.

Tevfik Aral, 
înkilâp mahallesi Bo
yacı So. No. 30 
Belediye poliö tnemu- 
rıiv -

Üsküdar - ÎStatıbul.

Tahsil taner.
Şişli Em. Baş. Ko. 
1876 Y. S. Polis me
mura. 
îstanbuL



o
M<v . Dilekçe verenin adı,
2  5̂4 sfinı ve oturduğu yer

5060 ' Kemal Kantoğlu. 
5157 ! Belediye daimî En. 

t  ;̂ abıt kalemi memur- 
I hırından, 
i îstanbul.

4591 ' 
4662

4589
4600̂

Adnan Ennan.
Mm. iMüd. Şu. 6. 
Polis menıurlarrndan. 
2031 sayılı.
I s t a n b u l .

Kadri Öter.
As. Püs. No. 18872 
Yedek S. 7 nei S. he
sap memuru.

4.5î)0 j  II. Avni Berker.
4661 Cerrahpaşa Kargı S.

j No. 27
: Aksara V - İstanbul.

4592
4663

4752
4826

4829
49f0

4828
4909

Haşim Güler. • 
Emniyet müd. Şu. 4 
Kıs. 1 de-2032 Y. S. 
Polis memunı. • 
îstanbuh

Faik Srnar.^
Beyoğlu kaymakamlı
ğı 1942 Y. S. Polis 
memuru.
Beyoğlu - îstanbul.

Mehmet Ceyhun., 
Vişnezâde mahalleşi 
Dibekçi Kâmil çık
mazı No. 6 
Beşiktaş - îstanbul.

Dursuu Mutlu. 
Merkezi Yeldeğirmeni 
karakolunda 2J656 
Y. S. Polis memuru. 
Kadıköy - İstanbul.

-  8 —

o o
. Dilekçe verenin adı, [o .

Q sanı ve oturduğu yer p  y, sanı ve oturduğu yer
Dilekçe verenin adı,

4830 Ömer Edip Bayrak 
4911 Beylerbeyi nahiyesin- 

j de müstahdem 1970 
! yaka sayılı polis me- 
I muru.
i  Bevlerbevi - İstanbul.

4831
49l2

4832
4913̂

4819
4899~

Naki Tamar. 
p]mniyet Müdürlüğü 
Yaluva Emniyet Ko
miserliğinde 1946 ya
ka sayılı polis mçmu- 
ru.
İstanbul.

Basri Konuk.
Kadıköy Belediyesi 
yazı işlerinde. 
Kadıköv - îstanbul. ’

Şerafettin îlter. 
Belediye Henap İşle
ri Müdürlüğü.
ICvrak mahzeni me-

4888
4971

muru.
îstanbul.

Kadri Kayaalp 
Şeyhresmî mahallesi 
Musajıuif So. No. 10 

i  Eski Zâbıtai Beledi- 
i  ye k'öffiitier muavini, 
j Fatih - İstanbul

j Sedat Yalım.
I Vilâyet Emniyet Mü- 
I dürlüğü fcadrosuBcda, 
I komiser »muavini.
I Bingöl.

4593 i  Şerif Tunç.
4664 i Emniyet Müdürlüğü 

I 8 ncü .şube vasıt^siy- 
I le 1868 yaka sayılı 

polis memuru. 
îstanbüL

4910
4999

4594 ' Derviş Akkaya.
4665 Hınuiyet Müdürlüğü 

şube 6 ])olis memur
larından 1919 yaka 
sayılı.

' İstanbul.

4595 I Mclıınet Bahattin 
4666’ C.ürbü/oı-.

I Emniyet Müdürlüğü 
I şube 6 polis memur

larından 1889 yaka 
I sayılı.
, İstanbul.

4596 Nevzat Akdağ.
4667 Eı^niyet Müdürlüğü 

' şube 3 kaleminde 1829 
' sayılı polis memuru. 

İstanbul.

4597
4668“

4613
4685

4614
4686

Nevzat Dağeı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Baş hekimlilinde 1945 
sayılı polis'memuru. 
İstanbul.

Nail Karagün. 
Beyoğlu Belediye' 
Emniyet Amirliği 
Teftiş gurupunda 
1918 yaka sayılı po
lis memuru. > 
Beyoğlu - İstanbul.

Mustafa Tuuçel. 
Belediye • Emniyet 
Amirliği Merkez na
hiyesi Belediye Ko
miserliğinde 1923 
ya|ca sayılı polis me
muru.
Beyoğlu - İstanbul.
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4615
T687

4616
4688

4617
4689

4618
4690

4619
469Î

4672
4745

4673
4746

Kkrom Serim. 
Belediye Emniyet 
Amirliğinde Komiser 
muavini 346 yaka 
sayılı.
Eminönü - İstanbul.

Sinan Ertencan. 
Emniyet Amirliği po
lis memurlarından 
1855 yaka sayılı.
San ver - İstanbul.

î)ilokçe verenin adı,
sanı ve oturduğu yer

Rifat Çağlayan*. 
Emniyet Müdürlüğü 
şube 2 kısım 5 polis 
memurlarından 1947 
yaka sayılı.
İstanbul.

İbrahim Akal. 
Beyazıt nahiyesinde 
1944 yaka sayılı po- 
lift memuru.
Eminönü - İstanbul.

Ekrem Oeal.
Beyazıt nahiyesinde 
müstahdem 1899 sayı
lı polis memuru. 
Eminönü - İstanbul.

 ̂Niyazi Coral. 
Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunda 21568/ 
1933 sivil sa\̂ lI polis 
memuru.
İstanbul.

Muammer özcan. 
Emniyet Müdürlüğü 
3 ncü şube Müdürlü
ğü vas\tasiyle 21626/ 
1999 S. ve yaka sayılı 
polis memuru. 
İstanbul.

M
o

Q

8,
Dilekçe verenin adı, . Dilekçe verenin adı, 
sanı ve oturduğu yer p  ^  sanı ve oturduğu yer

4674
4747

' Jltem Ateşer. 
Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunda ve 3 ncü 
şube Müdürlüğü va- 
sıtasiyle 1861 yaka 
sa.>̂ lı polis memuru. 
İstanbul.

4675 j Nihat Büyük Akde- 
4748 I

Belediye Emniyet 
Amirliğinde polis 
Komiseri.
Fatih - İstanbul.

4677 Servet Çavuşoğlu.
Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunda ve 3 ncü 
şube Müdürlüğü va- 

sıtasiyle 1917 yaka sa
yılı polis memuru. 
İstanbul.

4750

4680
4753”

4681
”4754'

Vusuf Elçin. 
Emniyet Müd. Ş. 6. 
Polis memuru.
1916 yaka sayılı. ' 
İstanbul.

İbrahim Tözer. 
Belediye Emniyet 
Amirliğinde polis 
memuru 1925 yaka 
sayılı.
Eminönü - İstanbul.

4705 j  Hayrettin Bilcan.  ̂
-̂"79 ' Belediye Ş. Tahsil 

j memuru.
' Kadıköv - İstanbul.

4706 j Rasim Kip.
478Ö i Belediye Tahsil Ş. 

Kâtibi. - ‘
Kadıköv - İstanbul.

4676 Adil Ergüç.
4749 Müdürlüğü

kadrosunda ve 3 ncü 
şube Müdürlüğü va- , 
sıtasiyle.
İstanbul 2960/136 Si
cil ve yaka sa;\alı Ko
miser muavini. 
İstanbul.

4678 Ali Tüzün.
4751 Hünkâr imamı Nazif- 

bey sokak No. 42 
Emekli.
Kadıköy - İstanbul.

4679 A. Şükrü Işıkkaya. 
4752~ Emniyet Müd. Ş. 6,

1888 yaka sayılı po
lis memuru!
İstanbul.

4707
4781

4708
İÎ82

4709
¥783

4720
4794

Refik Oral.
Emniyet IMadürlüğü 
Ş. 6.1952 3’̂ aka sayılı 
polis memuru. 
İstanbul.

Sadık Sümer. 
Emniyet Müd. Ş. 6. 
Polis, memuru 2040 
yaka sayılı.
İstanbul.

Ridvan Sözen. 
Emniyet Müd. Ş. 6. 
.1938 yaka sayılı po
lis memuru. 
İstanbul.

Kerön Yüksel.
Polis merkezinde

I

351 yaka sayılı Ko
miser muavini. 
Büyükdere - İstan
bul..
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, Dilekçe verenin adt, Dilekçe verenin adı, . Dilekçe verenin adi<

p  sanı ve oturduğu yer p  sanı ve oturduğu yer p  jz; sam ve oturduğu yer

4721

4722
4796

4744
4818

4745
4819

4753
4827

4751
4825

4754
485¥

4755
4829

A. Mulısin Perindağ. 
Emniyet Amirliğinde 
1961 V. S. Polis me
muru.
Kadınöy - İstanbul.

Haydar Liukaya. 
Emniyet Amirliği 
907 yaka sayılı poiıs 
memuru.
öarıyer - İstanbul.

Murat E re ten. 
Emniyet Müd. 6. Ş. 
İİ85 yaka sayılı Ko
miser muavini. 
İstanbul.

liaii İnal.
Emniyet Müd. 6. Ş. 
2ü2ü yaka sayılı po
lis memuru.
İstanbul.

Adil Erman.
Emniyet Amirliğin
de 241 yaka sayılı 
Komiser muavini 
Eladıköy - İstanbul.

Tahir Tankurt. 
Emniyet Müd. Ş.' 6. 
2320 yaka sayılı po- , 
lis memuru.
İstanbul.

Hamdi Bekem. 
Belediye Emniyet 
Amirliği merkez na
hiyesi Belediye poüs 
2004 yaka sayılı. 
Beyoğlu - İstanbul. 
Bekir Okkacı.

Belediye Emniyet A- 
mirliği 1891 yaka 
sayılı polis memuru. 
Eminönü - İstanbul.

4756
4830

4799
4879

4796
4876

4797
^ 7 7 ’

4798
İtSTS

4795
4 8 ^

4794
4İ7~4

4793
4873

Emin Baj’kal. 
Emniyet Amirliği 
Belediye polisi 1934 
yaka sayılı.
Üsküdar - İstanbul..

Cuıual Dora.
Ellin iyet Müd. Ş. 6. 
1U26 yaka sayılı po
lis memuru.
İstanbul.

Fazıl Küçümen. 
Emniyet Müd. 6. Ş. 
de 1884 yaka sayılı 
polis memuru. 
İstanbul.

ıMümin üüenysu. 
Emniyet Müd. î . 6. 
Polis memuru 1955 
yaka sayılı.
İstanbul.

Bayram Ataç.
Adalar Emniyet A- 
nıirlıği 2208 yaka sa
yılı polis memuru. 
İstanbul.

Cemalettin Yeniker. 
Emniyet Müd. Alem
dar naliiyesi Komiser 
muavini.
IstanbuL
Namık Hulûsi Dinç- 
can.
Kazası merkez na
hiyesi Belediye Em
niyet Amirliği 1929 
yaka sayılı polis me
muru.
İstanbul.
Fevzi Güçla. 
Emniyet Amirliği 
Merkez polis memu
ru 1901 yaka saydı. 
Büyükada - İstanbul.

4792
4872

4576
4645

6171
6358

üü56
5964

4833
4914

ij-45
5048

4961
5Ö6l

4776
'4852

4984

4760
4834

11. Fehmi Ağun. 
Fcneryolu Yaverağa 
fcio. No. 44 
Emekli polis. 
Kızıltoprak - İstanbul.

Hüsnü Eskin. 
Emniyet Mud. 3 ncü 
şube eıunnde 1882 
yaka sayılı polis me- 

 ̂nıuru.
Eski Belediye zabıta
sı memurlarından. 
İstanbul.

Kâmil Çomu.
Halkevi lieisi. 
Darende.

Sara Assa.
Eumeli cad. Vildan 
Ap. No. 6
Osmanbey - İstanbul.

Falıri Umur.
Tütün Güm. Kemerli 
So. No. 24 
İstanbul.

Süleyman Ba.şeğmez. 
Bayazıt malıaJlesi No. 
1
Kırklareli.

Abuaf Sabeto.
Sokoni Vakum Kom- 
pani memurları. 
Galata - İstanbul.

\
S. Behor Baliar. 
Fidanhan No. 108 
Deri ticaret evi.

Mehmet Türkili. 
Köyortası mahallesi. 
Bartm.

Jak Köken.
Kızılay civarı No. 51 
köseleci dükkânı. 
Adana.



03

4748
4822'

4853

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

4934

A})düllâtif Yarar. i Vnriık vergisi h.
Kiremitli mahallesi. ı
Dâva vekili. |
Korkuteli. i

Yusuf Zekeriyya ö- 
zen.
Cümlıuriyet mahalle
sinde.
Kırıkhan - Hatay.

4951 Hüsnü Yurdagül.
I  Manifaturacı tüccar

dan.
' Sarıkamış.

4958  ̂ Mişon Levi.
4970 Hürriyet mahallesin- 

I de No. 223. 
i Tekirdağ.
j

4900 j Antalya Umumî nak- 
4987 I liyat Türk A, Şirketi, 

i  İstanbul.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Varlık vergisinden dolayı şikâyette bulunup 
Yüksek Başkanlıktan Komisyonumuza havale 
buyurulan dilekçelerden ad ve soyadları ve hü
viyetleri yulcarıda yazılı dilek sahiplerinin dilek
leri 17 Mart 1944 tarihinden sonra verilmiş ol
duklarından ve o tarihte yürürlüğe giren 4530 
sayılı kanunun ikinci maddesinde yeniden mü
racaat kabul edilemiyeceği tasrih kılnıdığrndan 
bu müracaatlar üzerine bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2027 15 . III . 1945

4976
5068̂

5106
5207

5134
~523S

5248
T36Ö

Muhlis Muhriz Tur
han.
Eski Hamam mahal
lesi 163 No. 
Çiftçilerden.
Adana.

Agop Niksarir.
Bağdat caddesi Bay
ram çıkmaz sokak 
No. 211.
Samsun.

tsak Eskenazi. Büyük 
yeni han No. 43 El
bise tamircisi. 

Fincancılar - İstanbul.

Mukavva Kâğıt Li
mitet Şirketi, 
Tahtakale 24 - 26. 
İstanbul. '
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s . Dilekçe verenin 
S  sanı ve oturduğu yer

adı,
o»

. ^  Dilekçe verönin adı, 
^  S  sanı ve oturduğu yer

.5249 1. Refael Nahmiyas. 5587i Y. Zekeriya özen.
5^1 Pervoyans han No. 

24 - 26.
Mukavvva kâğıt L. M.

5717 ' Cümhuriyet mahal. 
Kınkhan.

Şirketinde. 5653 ; Mustafa Sürmeli.

5293

Tahtakale - İstanbul. 

Nedim Asarkaya.

5784 j Adana.

1

5410 Mahmutpaşa mahal 5654 Hamdi Kefeli.
lesi No. 46. 
Takad.

‘578İ Tüccardan.
Ünye.

5392 Helliyos müessesatı. 5668 Hulûsi Bitlis Aktürk
5518 Voyvoda cad. 

Galata - İstanbul.
5799 tsmet Pş. Uzunyol 

I Tunceli so. No, 5. 
i  Avukat.

5403
5529

Camcı Ahmet ve oğlu 
Kâmil Aîjçıoğlu. 
Biğa.

' Ankara.

5751 Ahmet Mirasyedi.
5405 Fevziye Darkm. 5883 Haseki Nakşi sokak
5531 Cafer Bey mahallesi 

No. 26.
Kaj^seri.

Kej'çi hatun 1/1 ca
mii imamı.
‘Aksaray - İstanbul.

5425 Hulûsî Oral. 5855 Nuri Emir.
5551 Küçük sanatlar dokn- 

macılan kooperatif
leri vekili .

5992 i Cuıııa mahallesi.1
j Göynük.

Avukat. 5762 ]\Iehmet Toker.
Denizli. 5895 Cumhuriyet mahalle

sinde.
5454
5582

H. Haşan Hnmsî. 
Gazi Pş. Caddesi No.

Kırıkhan.

6. 5884 Umberto Marcopoli.
‘

j

Antakya.
1
1

6020 Osmanlı Bankası Şu
besi Müdürü.

5455 Durmuş Dabbaooğlu. Trabzon.
5583 Antakya. i

. f891 A. Kadranel ve Ym.
5480 Jakkohen. 6027 Eskenazi.
5608

1

1

!

Meşrutiyet cad. 136/7. 
Beyoğlu - îstonbul.

1

1

1

i

5900

Yemiş Çarşısı No. 18 
İzmir.

Edvar Sayek ve ar.
5605 Sadık Kefeli. 6036 Çay mahallesi hal
5736 Ünye. kından.

Iskendenm.

<s>

r-H ^

Q ^  sanı ve oturduğu yer
Dilekçe verenin adı,

5922! Aı-ara Güler.
COeO 1  ̂ Vakıf han birin-

i ci kat.
* Galata - İstanbul.

5977
6115

5989
6130

6035
6203

6055
6229

5029
5123

5306
5424

6358
6559

6368
6 ™

6369
^ 7 1

Ahmet Körpe.
Uludağ Lokantası sa-‘ 
hibi.
Bursa.

Refik Güreç.
Lâleli Cad. No. 19 
İstanbul.

Mehmet Zühtü. 
Selçuk köyünden. 
Tekirdağ.

Ali Abamor. 
Kubbemescit mahal
lesi.
Urfa.

Dilber Kardeşler. 
Tuhafiye Türk Ano
nim Şirketi. 
Sultanhamam - İstan
bul.

Ohanes Nuradokoğlu. 
Osmanağa mahallesi 
Süleymanpaşa So. 
No. 33
Kadıkov - İstanbul.

Galip Yanaşca.
Diş tabibi.
Kilis.

Nedim Azaryan. 
Mehmetpaşa mahalle
si No. 45 
Tokad.
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6420
G625

6046
6^8

Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Mişon Danon. '
Şehit Muhtar Cad.

! Gayret Apartımanı : 
i No. 24/1 

Taksim - Beyoğlu - 
! İstanbul.

i

A. Ham di Tokgöz.  ̂
Yerli dokumalar ve [ 
manifatura ticaretha-' 
nesi Kaleiçi, Tuha- ' 
fiye cad. No. 27 
f)cnizli.

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Başkan 
Balıkesir 

B, Karan

Sözcü 
Ordu 

B , Şarlan

Kâtip 
Tokat 

M. Develi
Balıkesir ÇoroAi Denirii
B . Onai N, Kayaalp F. Asal

Gazianteb 
M. Şahin

İzmir 
Dr. J5T. Cura

Kan
Z. Orhon

Kayseri 
M. K, Şattr

Kocaeli 
î, ToUm

StüTTUfnn
t. Szgü

Van
N. Berker

Oirefnn 
L Oûrak
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5827
5963

6013
6Î8Ö

Dildcçe yerberin  
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5877
6007

Ahmet Erel. 
Süleyiûanlar mahal
lesinde.
Karadeniz Ereği isi.

Gümrük muhafızlığı
na tâyin edilmesi di
leği h.

Yusuf Erbay.
Araklı nahiyesine bağ 
h Kadavul köyünden. 
Sürmene.

Dilekçesinde : Karabük Belediyesinden zabıta 
memuru iken silâh altına alınmasiyle arkada 
bıraktığı ailesinin, bazı uygunsuz hareketlerini 
haber aldığı için mahkemeye verdiğini, karısının 
velisi bundan İrinlenip şimdiden hakknda doğnı 
olmayan bir suç tertip ederek mahkemeye tesir 
yapmağa hazırlandığını beyan ile, bu bakımdan 
memuriyetinin başka bir yere kaldınimasmı veya 
polis memurluğuna bu da olmazsa gümrük muha- 
fzlığına tâyin edilmesini istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Mahkeme ile ilişikli 
işinden dolayı memuriyetini değiştirmek dileğin
de bulunan dilekçe hakkında Komisyonumuzca 
yapılacak işlem bulunmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2028 29 . I I I . 1945

Hidematı vataniye- 
den yardım yapılma
ması h.

Dilekçesinde : Cihan harbi ve millî mücadele 
zamanlarında göstermiş olduğu birçok yarar
lıkları bulunduğunu, şimdi ise tahsilde bulunan 
çocuklarım okutmakta güçlük çektiğini, yapmış 
olduğu yararlıklar göze alınarak hidematı vata- 
niyeden yardım yapılmasını istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Hidematı vataniye- 
den yardnn dileğinde bulunan dilekçe hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak işlem bulunmadığına 
karar verildi.

‘ Karar No. Karar tarihi

Ali San ve ar.
Yaka köyü halkından. 
Müâs.

2029 29. I I I . 1945

Danıştay kararmm 
kaldırılması dileği h.

Dilekçesinde : Köyleri namına lüzumlu olan 
bazı yerlerin kamulaştırılması için idare kuru
lunca verilen kararın Danıştayca bozulduğunu 
anlatarak Danıştay‘kararının kaldırılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştay kararlarının 
kaldırdmasma imkân olmadığına dair Yüksek 
Kamutayın 803 sayılı karan gereğince dilekçe
nin reddine karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

2030 29. m . 1945
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DiFekçe vererüçrin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verUdiği

Bekir Karataşlı ve ar. 
]Maliye tahsildarbırı. 
Turgutlu.

Maaşa geçen ücretli 
memurlar hakkından 
favdalanmalarr h.

Dilekçede : Ücretle müstahdem Maliye tahsil- 
dalarmdan olu:p müteferrik müstahdem faslın
dan ücret aldıkları için Devlet memurlarından 
ücretli memurlar maaşa geçtikleri halde kendi
lerinin bu haktan faydalanamadıklarmı, zamana 
göre durumlarındaki güçlük göze alınarak ken
dilerine de hakkın verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : îşin mahiyeti bakımından 
yeni tesis dileği olân mevzu hakkında Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2031 29 . I I I . 1945

5401
5527

5245
5355"

Muharrem Rüstem 
Yılmav̂
Ebvabülfelt mahalle
sinde.
Büyükçeknıece - İs
tanbul.

Askerî yargıtaydaki 
dosyanın getirtilerek 
incelenmesi dile h.

Sabri Baykal.
Nişanca mahallesi Da- 
vutağa Cad. No. 13 
Eyüp - İstanbul.

Dilekçesinde : Askerî Yargıtayca deliller top
lanmadan verilen karara ilişikli bundan evvelki 
dilekçesiyle birlikte Askerî Yargıtaya da itiraz 
yollu başvurmuş bulunduğundan dosyasının ge
tirtilerek inceleme yapılmasını ve ona göre bir 
karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Askerî Yargıtayca el kon
muş olan bir hukuki iş hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına kanunen imıkân olmadı
ğına karar verildL

Karar No. Karar tarihi

2032 29. m .  1945

tş Kanunu hükümle
rine göre hakkının 
korunması dileği h.

Dilekçi : 23 senedenberi emektarı olduğu 
Eyüpteki Millî Müdafaa levazım dikimevinde 
mütehassıs makina ustası iken hastalandığından 
ve hastalığmm ertesi günü yevmiyesi kesilerek 
sefalete düştüğünden ve yardım görmediğinden 
bahsile yürürlükte olan İş Kanunu hükümleri 
muvacehesinde korunmasını istemekte
dir.

Keyfiyet Millî Savunma Bakanlığından sorul
muş ve alman cevapta : Vekâlet levazım daire- 
scine bağlı müesseselerde çalışan işçiler 3575 sa
yılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı hakkmdaki kanun mevzuu dışmda kaldığın
dan Askerî işçiler arasında hak birliğini temin 
için Vekâletçe Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı hakkmdaki 3575 sayılı kanuna ek 
olarak Maliye Bakajılığmca da mahzurlu görül<̂
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adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5221 
^ 31  1

M. Hilmi Sayın. 
Bulancak.
Ksıki Tahrirat kâtibi. 
Yedek Üsteğmen. 
\'akfıkebir.

Memuriyet verilmedi
ğinden şikâyet.

5083 i Ali Riza Acar.
5183 j D. D. Gar deposunda. 

' Adana.

Asıl vazifesine iade 
olunması dileği h.

meyen bir kanun lâyihası yapıldığı ve bugünkü 
mevzuatla Sabri Baykal’a ve buna benzer du
rumda olan işçilere yardım yapmak imkânı ol
madığı bildirilmiştip.

İcabı görüşüldü : Dâvet edilen Millî Savunma 
Bakanlığı Levazım Beisi Gl. Rasim Seniger’in 
huzuriyle müzakere yapılarak bu müstedinin İş 
Kanununa tâbi kimselerden olmayıp sanatkâr 
erlerle beraber senelerce çalışan bir müstahdem 
olup bunlarm da İş Kanunundan istifadeleri 
için bir t ı̂san hazırlanmış ise de Mâliyece kabul 
olunmadığı bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Yapüan incelemeye göre Ko- 
misoynca yapılacak işlem olmadığına karar ve- 
lildL

Karar No Karar tarihi

2033 29 . III . 1945

Dilekçi : Dilekçesinde rîişvet suçundan muha
keme altma alınmış ise de beraet etmiş olduğu 
halde vilâyetçe Bakanlık emrine almması hakkm- 
dafci kar^r düzeltilerek kendisinin müteaddit 
müracaatlarına rağmen memuriyet verilmediğin
den şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığmın cevabında : Tâli memur- 
larm tâyini vilâyetlere ait olduğundan Bakan
lıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı bildiril
miştir.

Sureti işara göre açık bulunmaması yüzün
den tâyini yapılamıyan dilekçi hakkmda yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2034 29 . I I I . 1945

Yedeksubay olarak hizmetten ayrılırken usu
le göre terhisinde eski yerine verilmiyerek baş
ka bir yere nakil suretiyle mağdur edildiğinden 
1076 sayılı kanun mucibince asıl vazifesine iade 
olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığından alman cevapta :
, Dilekçinin yedek hizmete celbedilmezden ön

ce muhasebe memunı iken askerlikten terhisini 
mütaakıp ba^ka serviste ünvan ve derecesine 
muadil memuriyete tâyin edilmesinde şikâyeti 
ve mağduriyeti mucip bir cihet görülmediği ve 
görülen idari lüzuma mebni Sivaa cer atelyesin-
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& Dilekçe verenlerin
ö adı, sanı ve otur- i 

S  I duğu yer |
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

' den Adana’ya nakledilmekle 1076 sayılı kanunun 
18 nei maddesine aykırı bir muamele yapılma
dığı ve kendisinin evvelcç Vekâlete verdiği di
lekçe ile eski vazifesinde bırakılmaamı istemiş ise 
de idarece naklen tâyin edildiği yerde işe başla
ması cevabı verildiği ve binnetice hakkında tat
bik edilen muamelede usulsüzlük olmadığı bildi- 

I rilmiştir.
! Görülen lüzum üzerine Komisyona çağırılan 

Devlet Demiryolları Zatişleri Müdürü Sadi Seç- 
, meer hazır olduğu halde görüşmeler yapılmış di

lekçi hakkında kanuna aykırı bir muamele yapıl- 
' madiği sonucuna varılmıştır.
I İş düşünüldü : Yapılacak bir iş olmadığına 
' karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2035 2 9 .U l . 1945

6047
6 ^

6260
6451

Şinasi îlhan Taruz. 
Tuna cad. No. 1 bod
rum kat.
Yenişehir - Ankara.

Yargıçlıktan çıkar
ma kararına dair.

, Dilekçi : Her cihetle malûl ve noksan tahki
kata müstenit olan yargıçlıktan çıkarma karar 
rının kaldırılmasını istemektedir.

Adalet bakanlığının 19 . 11 . 1945 t^rih ve 43 
sayılı tezkeresinde : Hâkimler Kanunu gereğince 
yargıçlıktan çıkarma cezası kesin olup dileğin 
yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

İşin gereği düşünüldü :
Yargıçların görevlerine taallûk eden husuf

lardan dolayı inzibati muamele ve cezayi tâyine 
yetkili komisyondan Hâkimler Kanununun 91, 
92, 94 ncü maddeleri gereğince verilen kararla
rı itirazen inceliyen Komisyon Yargıtay başkanr 
larmdan teşekkül edip kararlarım muhakemele
rin usulü hükümlerine dayanarak Başsavcının mü
talâasını aldıktan ve duruşma icrası suretiyle de 
müdafaa hakkım temin ettikten sonra kararmı 
ita etmesine nazaran itiraz olunan hâkimlikten 
çıkarma karan kazai mahiyette olup İçtüzüğün 
53 ncü maddesi hükmü şümulünden hariç oldu
ğu cihetle Anayasanın 54 ncü maddesi gereğince 
mezk^ kararm esasmı incelemiye Komisyonu
muzun yetkili olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2036 29 . m  . 1945
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6000
6167

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Osman Zeki îmam- 
oğlu.
Cumhuriyet mahalle
si No. 34. .
Kayseri.

Dilekçe özeti

Kira bedellerinin art-' 
tırılması dileği H.

5805 Şemsettin Gedik. 
5939 j Söfkek köyünde.

I Harp mâlûlü. 
Şiran.

5868 j Alâettiin Haşan ve ar. 
6004 i Havagazı idaresi müs- 

! tahdemlerinden.
I İzmir.

A yu yatdımoan fay- 
dalandınlmalan dile
di H.

4724
4798

4723

Haydariye köyü mııh-| Gömûrcülük yapma- 
tar ve ihtiyar heyeti. I larma izin verilmesi

4797

Gemlik.

Küçük Kumla kSyü 
ihtiyar heyeti. 
Gemlik.

dileği H.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçesinde : Zamanm olağanüstü halleri gö
ze almarak kira bedellerinin arttıniması hakkın
da bir çare bulunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni tesis mevzuu olan 
dilekçe hakkında Komisyonumuzca yapılacak iş
lem bulunmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2037 29 . III . 1945

i Yardım yapılmassı di- 
! leği H.

Dilekçesinde : İstiklâl harbi sakatlarından 
olup üç ayda bir almış olduğu 25 lira maaşla 
geçinemediği için yardım yapılmasını veya top- 
rağmı işletmek için öküz verilmesini istemekte
dir.

îşin gereği düşünüldü : Yardım yapılmasını 
isteyen dilekçe hakkmda Komisyonumuzca yapı
lacak işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2038 29.III.1945

Dilekçesinde : İzmir Belediyesine bağlı 3659 
sayılı kanuna ilişikli mütedavil sermayeli Ha
vagazı idaresi müteferrik müstahdemlerinin aynı 
yardımdan faydalandırılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin dileğinin ye
rine getirilmesine müsait olmayan mevzuata gö
re Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2039 29 . I I I . 1945

Geçimleri kömürcülüğe münhasır iken pazar 
ihtiyaçları olan kömür hakkından mahrum edil
diklerinden ve pazar ihtiyacı kalktığından odu
nun çekisini revirden üç yüz kuruşa almaları 
teklifi karşısında bulunduklarından bahsile önce 
kanuni haklan olan 20 şer kental kömür ihti
yaçlarının verilmesini, sonra kemafissabık kö
mürcülük yapmalarına müsaade edilmesini iste
mektedirler.

Tarım Bakanlığından alınan -cevapta :
3116 sayıh kanunun muvakkat yedinci mad

desi hükmünce Devlet işletmesi teessüs etmi-
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3883
6019

Haşan Akçalı. 
Koçarlı nahiyesinin 
Haydarlı kÖ3İi eski 
muhit an.
Aydin.

5416
5542

ıPerit Yafiilkaiya. 
Deniz fabriıkalan kim- 
yaevinde.
Gölcük - İzmit

Memlekette yetişen 
yüksek mühendis ve 
üniversite mezunları
na kıdem verilerek 
terfi ettirilmeleri di
leği H.

yen yerlerde kanunun 18 ve 19 ncu maddelerine 
göre hak sahibi olanlara kereste veya mahrukat 
jçin ağaç izini verilmekteyse de bu kanunun 
31 nci maddesinde Devlet ormaularınm ancak 
Devlet tarafından işletileceği yazılı olduğundan 
işletmeye açılmış olan Gemlik ormanlarından di
lekçilere pazarda satmak üzere makta a n ıl
masına kanunen imkân olmadığı ve Bursa iş̂  
letmesince Gemlik ilçesinin Haydariye, Büyük 
ve küçük Kumla »Karacaali, Narlı köylerine bir 
tahsis yapılıp yapılmadığının mahallinden so
rulduğu ve eğer verilmemişse diğer köylülere 
verildiği gibi bunlardan hak «ahibi olanlara da 
usul ve mevzuat dairesinde odun ve kömür ve
rilmesinin lâzımgelenlere tebliğ olunduğu bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin dileği ba
kanlıkça kanun dairesinde gözetilmekte oldu
ğundan Komisyonca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2040 29 . I I I . 1945

Danıştayca verilen ka
rarın bozulması dnle- 
ğine dair.

Dilekçesinde : Muhtarlığa seçilmiş bulundu
ğu halde bu seçimin kanunsuz olduğu ih
bar edilerek sonunda Danıştayca seçim hak
kının kaldırılmasına karar verildiğini bildire
rek bn kararın bozulup yine muhtar tanınmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştayca karara bağ
lanan bir mesele hakkmda Anayasanın 54 ncü 
maddesi mucibince Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2041 29 . m  . 1945

Dilekçesinde : Memlekette yetişen yüksek mü
hendis ve üniversite mezunlarının ecnebi mem
lekette yetişen yüksek mühendis ve üniversite 
mezunlan gibi kıdem verilerek terfi ettirilmesini 
istemektedir.

tşin gereği düşünüldü : Dilekçe mevcut hü
kümleri doğrultma mahiyetinde olmakla Eomis-
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yonumuzea yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2042 29 . I I I . 1945

5516

)

Memet Kutu. Tahmin Komisyonla- ! Dilekç^inde* : İl ve ilce merkezlerinde kuru-
Caferli köyünde Vak-1 rina girecok üyeler H.. laeaK olan taiımin komisyonlarına girecek şa-
Ijkebir.
Trabzon.

5055
5152

Kcmalettin Gezer. 
♦Sinemaköy Bilezikci 
sokak No. 236 - 2. 
Kurtuluş - İstanbul.

I hısJLarm; belediye ve genel meclis üyeliği gibi 
taşıdıkları özellikler bu komisyonlara girmeleri 
içm 4553 sayılı kanun yasağı olup olmadığının 
bir karara bağlanmasını istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Yorum dileğinde bu
lunan dilekçi hakkında Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına kai’ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2043 29.111.1945

Okmeydanmdaki ça
lılık araziye dair.

İstanbul Okmeydanı’nda millî emlâke ait 
şaiılık araziyi ihya etmek üzere kiralamışsa da 
müstecir olduğu için tauuunay^ imax' hakkuuu 
tanınmasına karar verilmesini istemektedir.

İjjişieri B&kaniıgiudiin «Iuuuil cevapta : Ha
zîneye i^t o l^  bu aı-azinin JLJIO Ura bedelle 
13 . 1 . ^ai'ihinden itibaren ;bir sene müd
detle dilekçiye kiralanıp müddetin hitamında ay
nı bedel ile kira akdinin yenilendiği ve kiracının 
imar ve ihyadan baiısile şimdiye kadai* bir mü
racaatta bulunmadığı ve bu arazi esasen beledi
ye hududu dâhilinde olduğundan 242 sayılı yo
rum kararı mucibince 2644 sayılı Tapu Kanu
nunun 6 ncı maddesinin şümulüne girmeyen imar 
hakkının bahse mevzu olamıyacağı İstanbul Vi
lâyetinin iş’arına atfen bildirilmiş, Millî Sa
vunma Bakanlığından alman yazıda ise bu ara
zi içinde deniz ordusunun cephaneliği olduğun
dan yerli ve yabancı bir takım eşhasın zer’iyat 
yapmaları doğru olmamakla bunların oradan 
uzaklaştırılmaları ve Kemalettin Gezerle yapı
lan kira mukavelesinin hitamında yenilenmeme
si lüzumundan bahsedildiğinden vâki istek üze
rine Dahiliye Bakanlığından alman ikinci yazı* 
da deniz ordusu cephaneliğinin Kemalettin Ge* 
zer’e kiralanan arazi içinde kaünası sebebiyle ki-̂  
ra müd4etinin sonunda bağıtımın yenilenmemesi 
yerinde görülerek işleminin ona göre yapılmA'*
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> sının İstanbul Defterdarlığına tebliğ edildiği be
yan olunmuştur, 

j İşin gereği düşünüldü : Hakkındaki işleme 
razi olmadığı takdirde dilekçinin yargıçlığa baş-

5980
6118

Ali Daldikll.ğlu. 
Çukıu’ mf hailesi Ha- 
sanpaşa sokak No. 18. 
Beyoğlu - îstanbul.

vurmakta serbest olduğuna karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2044 29 . I I I . 1945

Tekrar g(’»ı evine aLtn- 
ınası ii’ cği H.

5878
6014

Mahir özenci. • 
Türkiye Cümhuriyeti 
Z. Bankası ajansı 
veznedarı. ■ ' 
Daday. ’

• Dilekçesinde Beyoğlu bölgesinde bekçilik yap
makta iken ya  ̂ haddinden dolayı görevine son 
verildiğini, çok nüfuslu ailesiyle birlikte perişan 
bir duruma düştüklerini, tekrar görevine alınma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İşin durumuna göre Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına imkân ol
madığına karar verildi.  ̂

Karar No. Karar tarihi

2045 29 . I I I . 1945

Banka memuru ço- [ Dilekçesinde ; Ziraat Bankası, kanunla kuru- 
cuklarının da yatılı " ^  müessesesi olduğu halde banka
okul ücretlerinin yüz-1 ^^emuru çocuklaı-mın Devlet memurları çocuk- 
de on indirmeğe tâbi: ücretlerinde yüzde on indir-
tutulması H. meğe tâbi tutulmadıklarmı, buna sebep : 2005

şayılı Pansiyon Kanunu olduğu bildirildiğini,
J halbuki Pansiyon Kanununun yürürlüğü zama-

* ! nı Barem Kanunundan evvel olduğunu anlatarak
' bugün şartlar değişmiş bulunduğundan adı ge- 
, çen 2005 sayılı kanunun ikinct maddesinin de

ğiştirilmesini istemektedir.
İşin gereği düşünüldü : Mevcut hükümleri 

doğrultma dileğinde bulunan dilekçi hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak işlem bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2046 29 . I I I . 1945

5278 Münir ülengün. Kesilen ikramij^esine ;
5395 Uzun sokak No. 98/1.' daii*. i

! Trabzon.

Yaş haddine uğrıyarak tekaüde sevkedilmiş 
ise de orduda 30 seneyi geçen fiilî Mzmetinden 
ötürü aldığı ikramiyeden haksız yere kesilen 
931 lira hakkının geri verilmesini istemektedir.

Bu hususta Millî Savunma Bakanlığından 
alman cevapta :

4598 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre 
1683 sayüı kanunun 58 nci maddesi gereğine®
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

. duğu yer
Dilekçe özeti

5972
m d

Lûtfi Atalık. 
Pertcvnihal lisesi me- 
tamatik öğretmeni.
VAksaray - İstanbul.

5816
595T*

Teodor Kostahtinedis.%
Tarlabaşı cad.. Ar
dan Ap. No. 6/6. 
Taksim - îstanbııl.

Terfi ettirilmesi H.

Emekli maaşı bağlan
ması dileği H.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

verilecek tekaüt ikramiyesinin hiç bir vergi ve 
tevkifata tâbi olmaması lâzımgrelmekte ise de bu 
muafiyet, bahsi p:eçen kanunun neşri olan 
31 . V . 1044 tarihinden muteber olup bundan 
önce tekaüdü icra kılınanlara şümulü olmadığın
dan bu tarihten önce tekaüde sevk ve ikramiye
si tediye edilmiş olan dilekçinin geri verilecek 
hakkı olmadığı bildirilmiş ve Sayıştay Başkanlı
ğından alman cevap ta aynı mahiyette görül
müştür.

tşin gereği düşünüldü : Dilekçinin her iki 
makamdan alınan cevaba razı olmadığı takdirde 
yetkili yargıca başvurmakta serbest olduğuna 
karar verildi.

Karar Nrt. Karar tarihi

2047 20 . ITT . 1945

Dilekçi : 90 lira asli maaşa ait süreyi bitirip 
terfi ettirilmediği için kanun yollarına başvura
cak ise de Millî Eğitim.Bakanlığınca dilekçesi
ne cevap verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı : Dilekçinin işinin 
İncelenmekte olduğuna dair ve 26 . T . 1945 gün 
ve 2097 sayılı yazı ile ve okul müdürü yoluyla 
haber verilmiş olduğu bildirilmektedir.

tş düşünüldü : Komisyonca yapılacak iş ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar târihî

, 2048 20 . ITT . 1045

Dilekçesinde : Halkalı Ziraat mektebi eski 
müdürü olup vatana birçok hizmetlerde bulun
duktan sonra bazı zayıf karakterli kimseler ,tara- 
fmdîîn lekelenerek hakkında heyeti mahsusa ka
ran veriîdiğini, affedilmek suretiyle kaldırılan 
bn karar sonunda emekli maaşı bağlanması içi^ 
yetkili makamlara başvurmuşsa da bu dileğini ba
şaramadığını Danıştaya olan müracaatı Sayıştaya 
sorulduğunu, Sayıştayda bu iş hakkmda: «A f ka
nununun üçüncü maddesinde bu gibi kimselerin 
tekaüt haklarının geri verileceği yolunda bir ka
yıt bulunmadığı bunun bir yorum mevzuu oldu
ğu > düşüncesinde bulunduğunu bildirerek A f 
Kanununun ûçûn.cû maddesinin yorumunu iste
mektedir.
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Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

I Gereği düşünüldü : Yorum dileğinde bulunan 
i dilekçe hakkında Komisyonumuzca yapılacak iş

lem bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2049 29 . III . 1945

5879
‘6015

Halil îzgi.
No. 24 yazıhanede. 
Gazianteb.
Nizip.

Bir göreve tâyin edil
mesi dileği h.

Dilekçesinde : Çeşitli görevlerde 25 sene süre 
ile çalıştıktan sonra Gazianteb’de Adalet Bakan
lığı işleriyle ilgili bir göreve tâyini için yetkili 
makama başvurduğunu fakat savcınm bu dile
ğine mâni olduğunu (Nizip’e) gelerek dâva ve
killiği yapmak istemişse de buna da yargıcın 
izin vermediğini, bu durum karşısında çocukla
rını ve karısını geçindiremediğini bildirerek Ga
zianteb’de bir göreve tâyin edilmesini veya Ni
zip’te dâva vekilliği yapalıilmesi için yargıcın 
başka bir yere kaldırılmasını istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Bir göreve tâyini di
leğinde bulunan dilekçe hakkında Komisyonumuz
ca yapılacak işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2050 29 . I I I . 1945

5780
5“9Î4

Fethi Ülkü.
Lise fransızea öğret
meni.
Erzurum.

Açıkta kaldığı müd
dete ait maaĴ l&ı̂ nın 
verilmesi dileği h.

Dilekçesinde ; Elâzığ belediyesinde komiser 
olarak çalışmakta iken tarafından hakaret gördü
ğünü iddia eden bir şahıs tarafından dâva edil
diğini, dâva sonunda hakarete karşı tarafın sebep 
verdiği vârit görülmekle cezasmın ıskat edildiği
ni, açıkta kaldığı on dört aylık hakkının verilme
si için Danıştaya başvurmuşsa da dileğinin red
dedildiğini, beyanla hakkının yerine getirilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştayca karara bağla
nan bir mesele hakkında Komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına kanunen mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No.' Karar tarihi

2051 29 . m  , 1945



— 21 —

•S d

5908
6045

5789
5923

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Faik Çelik. 
İI*5işabayırr 7 n<“i So. 
No.'21 
Bandırma.

Dilekçe özeti

Tekrar görevine alın-' 
ması dileği h.

Kemal Çetinel. 
(laİHtasaray ]yi»e.si 
Ambar momııi'u. 
İstanbul.

4644 sayılı kanunun 
tadili dileği h.

579] ' Yusuf Korkmaz.
•''̂ >25 i IMnradiye Beşikçiler

6460 ' ^
Bursa.

Vardım yapılması di
leği h.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçesinde ; D. D. Yollarında çalışmış 23 
senelik memur olup zina suçundan dolayı yargı- 
tayca hakkında verilen üç buçuk ay hüküm giy
mek karan sebebiyle tekrar görevine alınmadı
ğını, yetkili makama başvurmuşsa da haysiyet 
kırıcı bir suç işlemiş bulunduğu için dileği ye
rine getirilemiyeceği cevap olarak verildiğini, bu 
cevapta haksızlık olduğunu, çünkü suçun künhü 
yetkili kanunun 28 nci maddesi ile ilgili olmadı
ğını, geçim bakımından güç bir durumda kaldı
ğım bildirerek tekrar gürevine alınmasını iste
mektedir.

îşin gereği düşünüldü : Yapılan işleme razi 
olmadığı surette yargılı makamlara başvurmakta 
serbest olan dilekçinin dileği hakkında Komis
yonca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2052 29 . III . 1945

Dilekçesinde : Erenköy lisesinde 8 sene maaş
lı memtiriyet verdikten sonra Galatasaray’a 
nakledildiğini, burada geçen hizmetinin ücretli 
olması sebebiyle evvelce çalıştığı sekiz senelik 
memuriyetten dolayı tekaüt hakkının kayboldu
ğunu, mağduriyetinin daha uzun sürmemesi için 
4644 sayılı kanunun tadilini istemektedir, 

îşin gereği düşünüldü :
Kanunu doğrultma dileğinde bulunan dilekçe 

hakkmda Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2053 29 . III . 1945

Dilekçesinde : Millî Mücadeledeki birçok ya- 
rarlıklan sonunda sakat kalıp çalışamıyacak bir 
durumda bulunduğundan hizmetlerine karşılık 
olarak yardım yapılmasını istemektedir, 

îşin gereği düşünüldü :

Vatan hizmetlerine karşı yardmı yapılması 
dileğinde bulunan dilekçi hakkında Komisyonu
muzca yapılacak «bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No Karar tarihi

2054 29 . I I I . 1945



-  22 —

& I
İ l '
Q __

5266.! 
5381 i

Dilekçe verenlerin, 
adı, sanı ve otur

duğu yer

5!)98

6165

Lûtfi Çere/cioğlu. 
Aşağı Nazilli. 
Dumlupınar mahalle
si No. 17 
Nazilli.

Dilekçe özeti

Mahallerinin medeni 
i htiya.(*larınrn gözetil
mesi dileği h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Murat Ayberk. 
Öııyüzbaşı tayyareci 
Tahirpaşa So, No. 1 
(.'(M 1 g(‘lköy - İstanbul.

57K3
MİT

.Vaim Berksun. 
Aksaray Posta No. 
14957
1 nci Or, 4 ncü Kor.
22 tümen bando bö
lüğü gedikli üstçavu
şu.
lladrnıköv.

Aynı yardım 
ması dileği h.

Nazilli kasabasmın,aşa:ğı mahallesinin medeni 
îhtiyaçlarınm gözetilmediğinden şikâyet etmek- 
teâir.

Keyfiyet İçişleri Bakanlığından sorulmuş ve 
alman cevapta : Şikâyeti mucip olan muhtelif 
konular etrafında Aydm Valiliğiyle yapılan mu
habere sonunda kasabanın yukarı ve aşağı ma- 
hallelori ihtiyaçlarının bir tutularak her iki ma
halle halkı arasındaki gerginliğin kaldırılmasının 
valiliğe tebliğ edildiği bildirilmiştir.

îşin gereği görüşüldü : Komisyonca yapılacak 
iş olma3ığma karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2055 29 . I I I . 1945

Sakat, tayyarecilerin 
harp malûlleri gibi 
işloıiH! tâbi tutulma
ları h.

yapıl-

Dilekçesinde sakat* tayyarecilerin harp ma
lûlleri gibi işleme tâbi tutulmaları ve bu suretle 
refaha kavuştorulmalarmr temin, için kanunda 
yorum yapılmasını istemektedir.

Oereği düşünüldü: Yorum dileğinden ibaret 
olan dilekçe hakkmda Komisyonca yapılacak iş
lem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

2056 29.III.1945

Dilekçesinde ; Gedikli üstçavuş olup kendisine 
ajmı yardım ‘yapılmadığını kanunun yardım hü
kümlerinden kendilerinin de faydalanmalarını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : îşin mahiyetine nazaran 
Komisyonca yapılacak bîr işlem bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5771 |.Fettah Sütçü.
5904 Asken Posta No. 1482 

(redikli çavuş. 
Kağızman - Kars.

Aynı yardım yapıl
madığından şikâyet.

2057 29.IIT.1945

Dilekçesinde : Gedikli çavuş olup kendilerine 
aynı yardım yapılmadığını katıunun yardım hü
kümlerinden kendilerinin de faytîalandırılmala- 
rrnı istemektedir.

tşin gereği düşünüldü : tşin mahiyetine na
zaran Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2058 29 . m  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer

Melun et Avşarlıgil. 
lû'thüda mahallesi 26 
n •! So. \o. 5(J

Dilekçe özeti Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

Hidematı vataniye- 
den yardım yapılma
sı dileği H.

Dilekçesinde : Millî Mücadelede milis kuvvet
lerine-gönüllü olarak katıldıktan sonra birçok 
yararlıklar gösterdiğini şimdi sakat ve ihtiyar 
olup çalışamadığını, hidematı vataniyeden yar
dım yapılmasını istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Hidematı vataniye
den yardım dileğinde bulunan dilekçi hakkında 

Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadı
ğına karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

Celâl t^eüneü. 
Kaledibi mahallesin
de Ü(,‘üncüoğlu Ömer 
Pş. veresesinden. 
Torul - Trabzon.

(layrimenkullerine Va- 
I kıflar idaıfesinin mü- 
I dahalesinin menine 
i dair» i

Safiye Süer.
Em. Müd. Eliyle es
ki Elli. Müd. Ziya 
Süar c;!.
Kars.

ölü eşinin ikamet ve 
seyahat yevmiyeleri
nin Verilmesi dileği
H.

2059 29.111.1945

Dilekçede : Ecdatları Üçüncüoğlu Ömer Pa
şadan intikal eden ve bir kıta vakfiye mucibince 
ahfadın tasarruf ve süknalarına hasır ve tahsis 
olunan ve hâlen askerlerinin işgalinde bufunan 
(Veııişeir ve üüzelhisar) adiyle tanınnuş gayri- 
menkullerine Evkaf dairenin müdahalesinin me
nini istemektedir-.

Vakıflar Umum Müdürlüğü : Danıştayca iş 
İncelenmekte olduğundan bir i§ yapılamıyacağı 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Komisyonumuzca’ yapılacak 
bir iş olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarîhi

206ü 29.111.1945

Dilekçede : Kars Emniyet Müdürü ölü Koca
sı Zıya Süre’nin Hınıs ve Patnos kaymakamlık
ları vekâletlerinde bulunduğu zamanlardalA ika
met ve seyahat yevmiyeleriyle otomobil ücretle
rine ait ceman 700 lira istihkakının şimdiye ka
dar verilmediğinden şikâyet edilmektedir.

İçişleri Bakanlığından alınan cfevapta: Hıns 
kaymakamlığı vekâletine ait para hakkında mt̂ - 
mahaUiyle yapılan muhabere ancak 5 . V l l . 1944 
tarihinde nihayet bulmasiyle bunun 4561 sayılı 
kanunla temin edilen tahsisattan tesviyesine im-' 
kân bulunamadığı ve Patnos kaymakambğı vekâle
tine ait paraya gelince; bunun miktarı üzerinde 
hâsıl olan ihtilâf sebebiyle hâlen muhabere de
vam etmekte olduğu ve neticesinde tesviye yolu
na gidileceği bildirilmektedir.

Görülen lüzum, üzerine Komisyona çağırılan 
İçişleri Bakanlığı Zatişleri Müdürü Seyfi Tülü- 
men hazır olarak inceleme yapılmış ve sonunda 

Tülümen işte : zamangeçimi olmadığım an-
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Dil'ekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

*5870
G0Ö6

f;îükrü. Keskin. 
^Mahmut Pş, Mahal. 
Tükad.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Ki raların arttırıl ma
sı dileği H.

cak karşdığı olmıyan bu borç için özel bir kanun 
teklif olunacağı ve dilekçinin 799 lira 29 kuruş 
hakkı bulunduğu ve bu sene bu iş. için harekete 
geçileceğini bildirmiştir.

îş düşünüldü : Bakanlık bu borç için icalıe- 
den özel kanun tasarısını Kamutaya vereceğine 
göre Komisyonca yapılacak iş kalmadığına karar 
verildL

Karar No. 
2061

Karar tarihi 
29.III.1945

Düekçesinde : ÇTok nüfuslu aile babası olup 
ihtiyarlığı yüzünden yalnız geliri ile geçinmek 
zorunda bulunduğunu, birkaç parça dükkânından 
almış olduğu kira tutan geçimlerine' yetmediği, 
zamanın olağanüstü durumu göze alınarak kira
ların arttırılıp kendisine ve benzerlerine yaşama 
kolaylığı verilmesini istemektedir;

Gerfeği düşünüldü : Mevzuatı tiadil talebi ma
hiyetinde bulunan dilekçe hakkında Komisyonu
muzca işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2062 29.III.1945

Başkan Sözcü Kâtip Antalya Çorum Denizli
JET. Şarlan M. Develi T. Sökmen N. Kayaalp F. Asal

Gazianteb İçel İzmir Kars
M, Şahin Ş. Tursan Dr. H. H. Cura Z. Orhon

Kayseri Kocaeli
M. K. Şahr t. Tolon

Samsun 
1. Ezgü

Van 
N, Berker

Giresun 
1. Gürak
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Dilekçe A^erejılerm 
ad], sanı ve otur- 

(.hığu 3'er
Salim ()z()t‘nıir (Jüjı- 
<!ay,
Tnılı/.oıı valisi.

DileJiçe özeti

SiiyiKtay kaıvıriyle ö- 
(Ictilmesi istonilorı 
piiiîiya dair.

Komisyonun karan ve ue sebepten verildiği

Dilekçi ; 2 . VI . 1944 günlü dilekçesinde : 
Aydm hususi mulıasebesinee 1935 - 1936 yılla- 

' rında ödenen aybklardan kesilen kazanç, buhran, 
muvazene ve Hava kurunıuna yardım tutarı 
13 831 lira 10 kuruş j'ününde malsandığına yat
madığından bu paranın yüzde on tutan olan 
100.İ lu a lO kuruş o zaman âmiri ita olduğundan 
kondisiylo hususi muhasebe müdüı-ünden tahsili. 
Muhasebat Divanının karariyle istenilmekte ise 
de Devlet şûrasına başvurup bakmağa vazifeli 
değiliz diye dâvasınnı reddedildiği ve halbuki 

, ayni meselede tzmir valisi Fazlı Güleç hakkında 
dâvayı kabul ve lehine karar verildiği Bundan 

\ başka daha Satyıştay işaret ve kararından ve Ay
dın Defterdarlığının takibinden çok evvel ve gü- 

‘ nünü az geçirerek Aydm Hususi Muhasebesi tev- 
kifatı yatırdığını, şu hale göre muhasebat Diva
nının ve Devlet Şûrasının kararlan ve Aydın 

I Defterdarlığının bunlara dayanan muamele ve ta- 
: kibi kanunsuz olduğunu ve bu halin hak \e ada- 
I lete uygun olmadığını bımların kaldırılmasına 

ve ortada şahsan ve Hâzinenin bir zararı olmadı
ğından ceza parasının kendilerinden alınmaması
na karar verilmesini istemektedir.

I

Maliye Bakanlığının 18 . X  . 1944 günlü 10 - 
I 16129/11280 sayılı karşılık yazısında : Danıştay 
i kararları ilgili hâdiselere ve hâdiselerin adamla- 
I rina münhasırdır. Dilekçinin dâvası da Danış- 
I  tayca reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiş oldu- 
j ğundan Bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadı- 
1 ğı ancak bu paranın hususi idareden de aranıl

ması lüzumu Aydın Defterdarlığına bildirilmiş
i  olduğu bildirilmektedir.
I
i  İş düşünüldü :  Hâdisenin Danıştay ve Sayış- 

tayca karara bağlanmış olmasına göre Komisyo- 
I numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
i  ekseriyetle karar verildi.

K}\rar No. Karar tarihi

2063 17 . I . 1945

f t a ş k a n

Balıkesir
î ö̂zcü 

Ordu 
Jf. Şarlan

Kâtip
Tokat

M. Devdi
Ankara 

N. Amhnış
Balıkesir 

P. Etçioğlu
Balıkesir 
H. Onat
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Çorum
AT. Kayaalp

DenisU 
F. Amd
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GaKÛnhteb 
M. ŞMhin

tf'el
Türmn

Kars 
Z. Orhon

Kayseri 
M .  K .  Ş a t ı r

Kûoaeli 
î. Tolnn

Samsun 
t. Ezffü

Yozgad 
N. Berker

Yozgnd 
y . I> . K a r s l io f f I a

Giresun 
î. Gürah

T. B. M. M. Bastmevi
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Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Dilelîço özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

3806
6850

Abdullah Doğanir. 
Y(>)iihanda Manifatu- 

.raeı.
Diyarbakır.

Yitirilen nuıllaıının 
ödetilnu'si diledi lı.

5859
~5995

Zeki Çetiner.
Piviide Alayı Birinci 
Tabur Komutanı Bin
başı.
( 'ubuk.

Hakkında verilen A ' 
kerî yargıtay kararı
nın tamamen infaz 
odiljıiosi dileği h.

T)ilek( î; Tskondenın’dan Diyarbakır’a taşın
mak üzere Devlet Demiryollarına teslim eylediği 
13886 lira değerindeki manifatura mallarının yi- 
tirildiği ve buna karşılık ancak 225 liralık bir 
tazminat verilip jîeri kalanın verilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Devlet Demiryolları Oenel Müdürlüğünden 
pelen karşılıkta:

Taşınma esnasında yiten 417 kilo ağırlığında
ki eşyaların karşılımı alan 3259 sayılı kanun qre- 
reğinee dilekçiye 225 lira tazminat verildiği baş
ka yapıbu^ak bir işlem olmadığı bildirildi.

Görülen lüzum üzerine Komisyona çağırılan 
Devlet Demiîyolları.Oenel Müdür yardımcısı Fu- 
ad Zincirkıran ile IT<âsil{it Dâiresi "Reisi ıpukbi! 
Sezğiner beraber olarak incelemeler yapılmış vp 
bu işin meydana geldiği zaman 4341 sayılı kanu
nun yürürlükte bulunduğu ve dilekçi bu kanun 
fîereğince eşyalarını kıymetlendirmemiş bulundu
ğu-anlaşıldı.

îşin p:ereği düşünüldü: Konu üzerinde Komis
yonda yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarıbî‘

2064 17 . TV . 1945

Dilekçi: tîstoğmenlik nnsbmın TT nci Teşrin 
1336 olarak tashihine ve mütaaki]) rütbelerdeki 
nasıp tarihlerinin buna p:örc düzeltilmesine dair 
l\IHlî Savunma Bakanlığınca noksan latbik edi- 
Irn Askerî Yargrıtay kararuiTn tamnmen infaz 
edilmesine karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığından alınan karşı- 
Irkt i: Askerî Yargıtayca (üsteğmenlik nasbi olan 
31 . VIII . 1338 tarihinin emşali terfi tarihi olan
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M
Dilekçe verenlerin

■$ ö adı, sanı ve otur- i 
p  * duğu yer • ‘

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

10 . X . 1336 olarak tashihine ve müteakip rüt
belerdeki nasıp tarihlerinin de buna göre düzel
tilmesine) 2670 sayı altmda karar verilen müs- 
tedinln üsteğmenlik nasbi mahkeme kararında 
işaret edildiği üzere 10 . X  . 1336 tarihine götü- 
ralmek suretiyle aynen yerine getirilmiş ve bu 
nasıplı üsteğmenler 1 . VI . 1341 tarihinde terfi 
etmişlerse de kendisinin 18 . IV . 1929 tarihine 
kadar olan sicilleri üst rütbe için menfi hüküm
lü olması ve ordu terfi kanununun 18 nei mad
desi terfide esasi; ehliyet siciline bağlamış ve 
bunda bedenen, ahlâkan ve ilmen vazifede ehli- 
ye*t ve üst rütbeye liyaka1>ı gözetmiş bulunması 
hasebiyle müstedinin mütaakıp ı*ütbe nasıplan- 
nın, emsalinin nasıp tarihine götürülmesine ka
nunen imkân görülmediği ve mahkeme karann- 
da davacının üsteğmenlik nasbinin, emsalinin 
terfii olan 10 . X  . 1336 olarak tashihine sara
haten işaret edildiği halde müteakip rütbe nasıp- 
larmın hangi tarihlere götürülmesi lâzımgeldi- 
ğini tatbikatı yapacak makama bırakmak sure
tiyle kanuni engeller saklı tutulmuş, olduğun
dan dilekçe sahibi hakkında bakanlıkça yapıla
cak bir işlem kalmadığı bildirilmiştir.

Komisyonca görülen lüzum üze.ine çağırılan 
Millî Savunma Bakanlığı Zatişleri dairesi baş
kan yardımcısı Albay Hilmi Özgören ile kıdem 
şubesi müdürü Albay Lûtfi ftöröz bulunarak in
celemelere devam edilmiş bakanlık mümessilleri: 
Yargıtayın kararına göre üstteğmenik nasbi ilâm 
dairesinde düzeltilmiş ve yukarı rütbelerinin bu
na göre düzenlenmesi demek; kanun mevzuları- 
na uyarak düzeltme yapılması demek olduğunda 
şüphe edilmemiş ve mahkeme karariyle 1336 ta
rihli üsteğmen olan ve emsallerine nazaran 
1 Haziran 1341 de yüzbaşı ve 193f) de binbaşı ve 
1942 de yarbay olması lâzımgelen dilekçi; 29' 
Ocak 1338 de Anadoluya geçmiş ve ilk defa 
131 nci alay ve sonradan 135 nci alaya verilmiş 
olup aldığı sicillerle üstteğmen olmak hakkmı 
kazanmış ise de 1337 - 1339 tarihlerinde 8 nci 
tümen tüğay mülhâklığında bir sene sekiz ay 
ve sonra da 189 ncu alayda bir sene beş ay sekiz 
gün hizmet görmüş ve fakat geri hizmete sicil 
alabilmiş ve 1340 da İstanbul Merkez komutan
lığı fnzibat subaylığında bulunmuş ve aldığı sicil 
yukan rütbeye terfi liyakati olduğunu göster-
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o  ' Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

® ; duğu yer
Dilekçe özeti

4985
5077

Hüseyin Fehmi Ayyıl-' 
diz. i
İnönü Bulvarı No. 15 | 
Ziraat Müdürlüğün- j 
den emekli.
Çanakkale.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

1688 sayılı kanunun
23 ncü maddesinin 
yerine getirilmesi di
leği h.

niemiş ve 1341 de 3 ncü devre tahsili ikmal içiîi 
Harp Okuluna verilmiş 1926 da tahsili ikmal ile 
159 ııcu alaya tâyin kılınmış ve ancak burada 
1929 tarihinde yukarı rütbeye sicil almış oldu
ğundan yüzbaşılığa terfi ettirilebilmiş ve arada 
aldığı sicillerle terfiine imkân olmadığından 
emsalleri ile biilikte terfii yapılamamış ve bu 
hal karşısında terfiin ancak müsait sicil almakla 
mümkün olabilmesi kanuni esasından vazgeçip 
hususiyle kati bir sarahati de ihtiva etmiyen ilâ
ma istinaden dilek dairesinde rütbe düzeltilme
sine gidilmesi uygun olmıyacağı izah oltinmuştur.

İşin gereği düşünüldü: Bakanlığın yetkili mü- 
me.ssilleri tarafından verilen izahata göre mah
keme karan dairesinde üsteğmenlik nasıp ta
rihli düzeltilmiş ve her ne kadar peşinden gelecek 
rütbelerin dahi emsalleri veçhile düzenlenmesini 
istemekte ise de ilâmda sarahkt olmadığından 
yukarıda açıklattığı sebeblerden dolayı kanun 
hükümleri dairesinde iyi sicil alındıktan sonra 
terfiin yapılmış olduğu anlaşılmış bulunmakla 
ıkanuna aykırı ve ilâm hükmünün yerine geti
rilmemesi şeklinde bir işleme rastlanmadığından 
dileğin reddine karar verilmiştir.

Karar No Karar tarihi

2065 17 . IV . 1945

Dilekçi : Birinci Cihan harbinde yedeksubay 
olmak üzere memuriyetinden alınmış Çanakkale 
harbine iştirak ile yaralanarak esir düşmüş ve 
1683 sayılı kanunun 23 ncü maddesi sarahatine 
göre askerlik hizmetinin iki kat sayılması lâ
zımken kanunun bu hükmü yerine getirilmemiş 
olduğundan şikâyet etmektedir.

Tarım. Bakanlığının cevabı alındıktan sonra 
görülen lüzum üzerine Komisyona davet edilen 
Sayıştay Başkanı Seyfi Oran hazır olduğu halde 
inceleme yapılmış ve sonunda : Yedeksubay ola
rak hizmete çağrılan ve subay olmıyan dilekçe 
hakkında tatbik edilen işlemde bir yanlışlık olma
dığını Sayıştay Başkanı Seyfi Oran söylemiştir. .

îş düşünüldü :
Kanunun emri dairesinde iş yapimış olmadı

ğına kani ise yetkili yargıçlığa ba§vurma hakk^
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o Dilekçe verenlerin 

adı, sanı ve otur
duğu yer

Dilekçe özeti

6091
Ü276~

M. K em al Bülbülaıı.  
Tos. ve A y r .  Deposu 
7 ıici s ın ıf  muamele 
luemıını.
Ulukışla.

Askerî y arg ı  tayca 
hakkında verilen ka- 
r a r i i ı  kaldıı ılınası di- 
U‘iTİ h.

6152
~6339

ı\l(‘hmet (Jetin. 
Hususi ımıluısehe da 
iresi tahsil mem uru. 
İslâhiye.

(JıS.lS
r)‘»94

6212
6400

Şefik  ()/,l)jıv.
I

Sünıei ’baıık H e ic k e  
Kahi'ikası diş dıiktoru 

J Tereke.

Süm erhankta ealışah 
emekli d ok tor la r  için 
a y ı ı  b ir  kanun m a d 
desi yapılm ası h.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

olduğundan dilek üzerine Komisyonca bir i l̂eın 
yapılmasına lüzum olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tariiu

206d 17 . IV . 1945
Dilekçesinde : Orduda gedikli küçük zabitlikte 

geçen hizmetinin kıdemine sayılmasına dair dile
ği Askerî Yargıtayça reddedildiğini bildirerek bu 
kararda adli hata olduğu için kaldırılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Asken Yargıtayça karara 
bağlanan bir hâdise hakkında işlem tâyinine ka
nunen imkân bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2067 17 . IV . 1Ü45

E v ve lce  verd iğ i  d ilek 
çesinin sonucu  h.

Dilekçi dilekçesinde : Evvelce vermiş olduğu 
dilekçesine bir cevap alamadığı için kararın biran 
evvel verilmesini istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Adı geçen dilekçe hak
kında Komisyonumuzca verilmiş olan 1G03 sayılı 
karardan dilekçinin henüz haberi olmadığı anla
şılmakla kararın tebliğiyle bu dilekçesinin sak
lanmasına karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2068 17 . IV . 1945
Dilekçesinde: Mütareke senelerinde Harbiye 

İS'ezaretiııden aldığı izin ile Diş Tabibi Okulunda 
okuduğu için İstiklâl harbine katılmadığım ve bu 
yüzden emekliye ayrıldığını, diğer taraftan üni- 
veısite Felsefe Şubesine de yazılarak mezun ol
duktan soiLra öğretmenlik isteyip Malatya Lisesi  ̂
ne. tâyin edildiğini fakat emekli olmasa a«ıl öğ
retmen olmasına mâni olduğu için fabrikaya diş 
tabipliğine geçtiğini, fabrikada da emekli maaşı
nın kesildiğini, bu sure-tle 900 sayılı - kanundan 
faydalanamadığmı, Sünierbankta çalışan emekli 
doktorlar için ayrı bir kanun maddesi yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü;
Mevzuatta değişiklik talebinde bulunan di

lekçe hakkında Komisyonumuzca yapılacak işlem 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2069 17 . IV  . 1945
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i l '  
G160 ;
0347'{
GIGI I

6254
64'44

6239
6429

G122
o308
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Melınıct: Öztemel. 
Çömlek(;i nıaballesi 
Telli tabya So. No. i: 
T:ahxon.

Dilekçe özeti Küiııisyouun karan ve ne sebepten veûldiği

Yai'gılı JıiakaıiKia ala- | 
<'â rnrn «jori kalan  ̂
kısnuıvın vorilınosi di- ' 
lo î h. '

Dilekçe sahibi dilekçesiiKÎe: Daıııştaydan ve- 
i'ilon kai-ar nolicosi ticaretten ınenedildiği için 
mağdur olduğunu bu kararın kaldıniması husu
sunda gt'i-ekli işlemiş yapılmasını yai'gılı makam
ca mallul)unun bir iîîsmını almışsa da geri kalan 
kısmnıı alamadığını bunun da verilmesinin temi
nini istemektedir.

İşbu gereği düşünüldü;
803 sayılı Yüksek Meclis kararına uyularak 

Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2070 n.IV.1945

Arif özdeınir.
\'il âyet daimî encü- 
miîu âzası.
Bitlis. •

>Dâimi ivonıis '̂on üye
lerinin de aynı yar
dım ve yakacak zam
mından faydalandı
rılmaları dileği h.

Veli Tıınçalp.
I). I). V. Cerdairesi 
Sicil Kah İllinde me
mur.
Ankaıa.

Dilekçç sahibi dilekçesinde : Daimî Komis
yon üyelerinin de ayni yardım ve yakacak zam
mından istifade ettirilmeleri için bir karar veril
mesini veyahut bu yoldaki kanunun yorumlan
masını istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Bir karar veya yo
rum dileğinde buluıjan dilekçe hakkında Komis
yonumuzca işlem yapılmasına yer olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2071 1 7 .I V .1945

Başçavuşlukta geçen 
hizmetinin fiili hiz
metine katılması di
leği İl.

Şaibe Okbay.
Kızılay pavyonları
Xo. 693
lOrzinenn.

Dilekçe sahibi dilekçesinde ; Başçavuşlukta 
geçen hizmetinin Devlet hizmetinden sayılarak 
fiili hizmetine katılmasını istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Yeni bir tesis mev
zuu olan dilekçe hakkında Komisyonumuzca bir 
i l̂em yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2072 17. IV . 1945

Yardım yapılması di
leği h.

Dilekçe sahibi dilekçesinde : Pilot olarak ye
tişmekte olan oğlunun ölümüyle güç bir durum
da kaldığı için yardım yapılması hususunda Mil
lî Savunma Bakanlığına yaptığı müracaatı din
lenmediğini ve küçük yaşta yetim kalan oğlunu 
yetiıştirebilmek için tekrar evlendiği ve halen 
kocalı bulunduğu için istediği yardımı göreme
diğini, tahsilde başka çocukları da bulundu
ğundan ve muhtaç bir vaziyette olduğundan bah
siyle yardım yapılmasını istemektedir.



ıdiMfty
Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

6258
6449

Ahdülkadir rjönüllü. Avukatlık Ivanunu- 
Ulucami cad. No.- 12 • mm geyiı*! üçüncü 
yazıhanjpde dilekçeci. tııaddosinin doğrul- 
îskonderun. . tıılıııası diledi h.

___________________ I _________________________

54T^!
■560:^1

(Vmer Bilâl. 
BelrtJiye tahsildarı. 
Finike.

Memurlara verilen 
terli ve emekli hakla
rının Belediye tahsil
darlarına dn ümm- 
masr dileği h.

I ■
I *

6270 i Niya;̂ i Bü.^gürbüz 
6463 [ (lümıük muayene me- 

j muru. 
i  Samsun.

Gedikli erbaşlıkta fre- 
çen hizmetinin mülkî 
hizrtletine katılması 
dileği h.

irÂâ

Komisyonun kararı ve 11e sebepten verildiği

İşin gereği düşünüldü : Yardım dileğinde 
bulunan dilekçi hakkında Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına yer olmadıvına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2073 17 . IV . 1945

Dilekçe sahibi dilekçesinde:
Dâva vekâleti ruhsatnamesi alabilmesi için 

Avukatlık Kanununun geçici üçüncü maddesinin 
değiştirilmesini veya bir fıkra eklenmesini iste
mektedir.

îşin gereği düşünüldü: Kanun değişikliği 
hakkıııdaki dilekler ü/crinde komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karai' tarihi

2074 17 . IV . 1945

Dilekçe sahibi dilekçesinde:
Memurlara verilen terfi ve emekliye çıkarma 

haklarından belediye tahsildarlarının da fayda
landırılmasını istemekedir.

İçişleri Bakanlığı cevabında: «Dilekçe sahi
bi durumunda, olanlara dair 4085 sayılı kanu
nun birinci maddesinin hükmüne göre 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine giren tahsildarla
rın epıekliye tâbi tutulmalarına imkân görüleme
diği» bildirilmektedir.

İşin gereği düşünüldü: Komisyonumuî^ca bir 
işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2075 17. IV . 1945

Dilekçe sahibi dilekçesinde: Gedikli erbaşlık
ta geçen hizmetinin mülki hizmetine katılma
sına dair Millî Savunmaya baş vurmuş ise de di
leğinin kabul edilmediğini ve Danıştaya açtığı 
dâva kanunda-sarahat olmadığı kararla redde
dildiğini, bu yokla işin bir düzene konulmasını 
veya yorum yapılmasını istemektedir.

is'oi'eği düşünüldü: Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2076 17, IV . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

d u ^  yer
51)50 i  Enver Akdal.

Afe/baha müteferrik 
müslalulenılori namı
na.
Bavrnklı - im ir.

O)

¥

H088

6157
6844

5934
0072

Jîc.şal (iiray ve ar. 
Sıtma mücadele sılı- 
liat memurları. 
Avdın.

59411
6079

5802
5936~

Dilekçe özeti Komisyomın kararı ve ne sebepten verildiği

J lal it Aksoy.
İl Genel Meclisi Bal
kanı vali.
Zonfrııldıık.

Anıı yardımdan fay- 1 Dilekçesinde : Ayni yardımdan mezbaha ba- 
dalanmaları h, | demelerinin de faydalanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : -îşlem yapılmasına lüzum 
I olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Türkçeye (̂ -evrilen A- 
nayasa Kanunu h.

Rifat Gürkan.
Hacı Büzürk mahalle
si No. 4 
Div{)T’bakır.

Çocuk zammı 
mesi dileği h.

Mehmet Bezgin. 
Vilâyet aüliye dairesi 
Adlî tabib odacısı. 
Adana.

ücı-otle fîocen hizmet 
sürelerinin Bareme 
alınarak maaşii çev- 
Vilmosi dileği h.

veril-

Emekli maaşının yan
sının kesildiğinden 
şikâyet.

2077 17 . IV . 1945

Dilekçi Anayasa Kanununun Türkçeye çev
rilmesi dolayısiyle Meclisi ve il halkı adına se
vinç duyduklarını, bütün kanunlarımızın da 
Türkçeye çevrilmesi dileğiyle sevinç duygularını 
bildirmektedirler,

tşin gereği düşünüldü : Kamutaya kıvançları
nı bildiren dilekçinin dileği üzerine Komisyonca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2078 17. r v .  1945

Dilekçinin : Ücretle geçmekte olan hizmet sü- 
, relerinin bareme alınarak maaşa çevrilmesini is- 
I temektedirler.
' Gereği düşünüldü : Mevzuatı tadil mahiye- 
* tinde bulunan dilekçe hakkında Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasına lüzum olmadığına ka- 
’ rar verildi.

'  Karar No. Karar tarihi

2079 17 . IV . 1945

Dilekçesinde : Kırk lira ma.aşla emekli olup 
dört çocuk babası olduğu halde çocuklarına (ço
cuk zammı) alamadığı, memurlara verilen bu hak
tan kendisinin de faydalandırılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2080 17 . I V . 1945

Dilekçi dilekçesinde: Emekli maaşiyle geçine- 
mediği için Adana Adlî tabiplik odacılığına 25 
lira ücretle girip çalışmağa başladığını, fakat 
enn'kli maaşının yansı kesildiğini, bu hal adlî ta
biplik odacılığını bütçeye koymadıklarından ileri
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<x> ! Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur- | 

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5820
5955

5337
5 W

6039
0210

] geldiğini bildiri]) dunnıuı incelenerek korunma- 
j sini istemektedir.
I işin gereği düşünüldü: Komisyonumuzca ya- 
j  ]>ılaeak işlem olmadığına karar verildi.

Karaj* No. Karar tarihi

Salih Sıtkr l̂ ’ıstıkeri. ‘ i Emeklilei’c verih-n 
Beiıi'am köyünde eski | aynı yardımdan fay- 
silıhat memuru. t  dalannuusı dileği h.
Ayvacık - Çanakkale. |

Muamnıer Balcı. 
Oezaevinde mahkûm 
eski Dalama köyü 
muhtarı.
Aydın.

N\‘ni cezaevlerinden j 
birine nakli dileği 1ı.

Ahmet ve Zafer Dağlı ' Yardım yapılması di-
Emine Dağlı <,‘ocıık- leği h.
lan.
Kilitbahir köyünde.
Çanakkale. ;

2081 17 . IV . 1945

Dilekçi ; Vatana on altı sene hizmeti olduğu
nu, son yersarsımnıdan zarar görerek çadırda 
oluı-duğunu bildirerek geçimi güç bir duruma 
girdiğind('iı emeklih'r gibi kendisine de giyecek 
eşya, yiyecek yemeklik ve gazyağı verilmesini is
temektedir.

lşi,n gereği düşünüldü: Yardım dileğinde bu
lunan dilekçi hakkında Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20^2 17. IV . 1945

Dilekçede: tş esası ürerine müesses yeni ceza
evlerinden birine naklini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabında: Dilekçinin suçu 
ihtilas olduğundan talmiatname mucibince Yeni- 
ceza evine nakline imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

(7c'̂ ‘eği düşünüldü: Komisyonca yapıla"*ak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2083 17 . IV . 1945

Dilekçesinde : Babalan Dağlı motorü kapta
nı Hüsnü Dağlı havanın fenalığı yüzünden dê - 
nizde kazaya kurban gittiği için kimsesiz ve ba
kımsız kaldıklarından yardım yapılmasını iste
mektedirler.

îşin gereği düşünüldü : Yardım dileğinde 
bulunan dilekçi hakkında Komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2084 17 . IV  . 1045
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bilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Mchtncl (îöksıı. 
HrİMİdı köyünde.
A  vancık.

5803 j Osman Kızılkaya ve 
no in  ' ar.

J l a s a ı ı p a ş a  n ı a l ı a l l t ' s i

i T a ş k ( “ ) ] ) ! - ü  c a ı İ d e s i  N ’ o .  

î)
K a ı l ı k ö \ '  -  İ s l a ı t l ) i ı ! .

5804

5î)88
(V m al ( iüner.
Jîirinci îşU'tnıe 1). I). 
^"()llaı•ı Merkez tele- 
viııde.
Basya rdııncı. 
iravdar))a';-ı - Istaıı-
İMll.

Dilekçe özeti

( ^ ‘ i - c t J c r i i K *  y a p ı l a n  

/ a ı ı u l a ı ı  a l m a n  

n i n  k a l d ı r ı l m a s ı  d i l e -  

u - i  h .

T()j>ı-ak verilmesi di- 
l(‘ği h.

(Jucıığujnın Tıj) Fa-  
kiiltesiiK' kabul ed il 
mesi d ileğ i  h.

Ivomisyomın, karan ve ne sebepten verildiği

D ilekçesinde : Sekiz çocuk  b a b a s ı 'o lu p  b u n 
ların  geçim in i kolaylaştırm ak için A y a n c ık  Z in -  
gal Ş irketinde çalif^makla b u lu n d u ğ u n u  anlata
rak zamanın  g ü ç lü ğ ü  göze ah n ıp  ücretlerine y a 
p ılan  zam dan  alınan vei'g inin kald ıi ’ilmasını ve 
yah ut })aşkaca b ir  yard ım  yap ılm asın ı  istomektc- 
dir.

İşin gereği d ü şü n ü ld ü :  K a n u n  tadili dilı^ğin- 
de bu lu n an  d ilekçi hakkında K om isyon u m u zca  
yap ılacak  işlem, bu lu n m ad ığ ın a  karar  vcr ifd i.

K arar  No. K a r a r  tai'ihi

2085 17 . IV . 1945

D ilekç i  ; D ed es in den  kalan top rakta  y ıllarca  
ç iftç i l ik le  çalışmakta iken top ra ğ ın  öz sahibi o l 
d u ğ u n u  ileri süren  b ir  kimse tara fından  y a r g ı 
lanm ak suretiy le  dışarı at ıldığın ı,  başka b ir  t o p 
rak verilmesi için  yetkili m akam lara baş\ uşmuş- 
sa da d ileğ in i  başaramiidrğını bild irerek  bu y o l 
da korunm asın ı  istemektedir,

îş in  gereği d ü şü n ü ldü  : K om isyon u m u zca  y a 
p ılacak  b ir  işlean bu lu n m ad ığ ına  karar  verildi.

K a r a r  N'o. K arar  tarihi

2086 17 . IV . 1‘Mr,

D ilekç i  : A l t ı  çocuk  babası o lup  bunların  (îğ!- 
t im  y o lu n d a  yetişlirilıiK'leri i(;in akçalı d u i ’umu- 
nun  gü ç lü ğü  ile bei-aber çalı^^makta o ldu ğun u ,  
yüksek öğretim  di'iecesine gelmiş olan b ir  ç o cu ğ u  
T ıp  Kakültes inc adaylık  num arasiyle  yazıld ığ ı 
halde imtiliandîv kazanamamış olması yüzünden  
geri b ırak ıld ığ ın ı  bildirerc'k her zaman ])(‘k iyi 
derecede başarı kazanmış olan (;oeuğundan bu hak
kın esirgeınıu'ini'sini istemektedir.

I.şin gereği düşünüldü  : Dik^^kçinin imtihanı 
k azanam am ış olan  ç o c u ğ u  h ak k ın da  K tnnisyonu- 
m u zca  y a p ı la c a k  b ir  işlem b u lu n m a d ığ ın a  k arar  
verild i.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2087 17 . IV  . İÜ45
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Dilekçe verenlerin  
adı, sanı ve o tu r 

d u ğu  yer

OOOf) .\b(in.şş(‘k k ü f  ("îiilor. 
M ura())aşîi mahallesi 
lınaınıuesut So. No.
11

İstaıılıul.

İ l

6172

Dilekçe özeti

^roınurlann "ördüğü 
y^ıiMİnnlai'dan oinekl i -  
leı-in d o  laA'dalaı ıdı -  

r ı l ıu idaf i  di l eui  lı.-

lî)87
2009

5440

6250

ı^ayraıu K urt  ve ar. 
Ilırsa Meııgeııler k ö 
yünde.
( îö(; iı ıclı .

İJafra.

T ü fk  \iihmdaşlı^ma 
al 'innaları h.

() ıner  B a y ra k la r  ve 
ar.
P a /a ıv ık  koyüiKU'n. 

i İzmir.

Beledi ve Başkanı h.

K om isyon u ıı  kararı ve ne sebepten verild iğ i

T)iiekçesiııd(' : H üküm etin  m em urlar  hakkındn 
g ö s te rd iğ i  y ard ım lar ın  tamaııınır eıi ıck li ler lcn  de 
osirj^ememesini, yeni k a ım n d a  30 s<Mieyi d o ld u r 
m a k  su retiy le  m em u rla ra  v(;rile(‘ ek olnn ik ra m i
y e d e n  vor^i k e s i lm iy e ce ğ i  an laşılm akla  bu  h a k 
tan eski em ek li ler in  de fa y d a lan d ır ı lm as ın ı ,  
genç yaşında dul kalan kadınbırın  aldıkları era- 
mil m aaşlar ın ın  e v len d ik ten  son ra  kesilm em esin i 
ve bu suretle  nü fu su n  artm asına  y ard ım  edilm iş 
o lm asını ,  y ü k s e k  tahsilde  bu lunan  {rençlerin 
yaş derecesine bakılm ıyarak  tahsil süı-{'l(>ri b i 
t in ce y e  k a d a r  y e t im  m aaşların ın  kesilm em esin i 

■istemektedir.
h e r e ğ i  d ü şü n ü ld ü  : Y e n i  tesis d i le ğ in d e  b u 

lunan d i le k çe  h a k k ın d a  K o m isy o n u m u zcn  ynpı- 
laf*ak b ir  işlem bu lu n m a d ığ ın a  k a ra r  verild i.

K^arar No. K a r a r  tarihi

2088 1 7 .  ] V .  1045

D ilek ç i  14 sene evvel A n a v a ta n a  ilt ica ederek  
Ilırsa M(‘iı^(‘nl('r ve ()sm ;m b(‘yli k öyh 'r indc  iskTın 
( 'd ildîkler ’inden  ve müstnhsil olduklartnda-n b a h 
siyle  YoüroslavyaM iin bu raya  u<'ldik]eriııd(' v a 
tan d aşl ığa  k fibullerin i istemişlcrsi' d(t d i le k le r i 
n in  henüz yer in e  îzelmediğinden ş ik âyet  etm ekte  
ü zer ler in de  ecnebi bir d ev b 't  dam gası taşım ak 
is tem ed ik ler ind en  y a ln ız  T ü rk  vata n d aşl ığ ın a  ka- 
bu lb 'r in i  d ilem ek ted ir le r .

iç iş leri  B a k a n l ığ ın d a n  soru lm u ş ve  alınan 
karşılıkta : Y u g o s la v y a  tc'baîisından olan müs- 
ted ile r in  v a ta n d a ş l ığ a  a l ın m alar ın ın  m u v a f ık  
g ö rü lm e d iğ i  lı i ld ir ilm iştir .

tş d ü şü n ü ld ü  : Y a p ı la c a k  işlem o lm a d ığ ın a  
k arar  verild i.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2089 1 7 . TV . 1945

Dilekçe sahibi dilekçesinde : Belediye Başka
nı Ahmet Cevdet Kapancınıu birtakım yolsuz 
hareketlerinden dolayı yargdanmasına karar ve
rilmiş olduğu halde yargılanma sonunda yine 
beraetine karar verildiğini, bu karar da adli ha
ta olduğunu ve adı geçen belediye reisi tekrar 
vazifesi başına gelerek halka birçok zararlar ver
diğini bahisle Damştayca evrakınnı tetkik etti
rilmesini istemektedir.
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti • Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

İşin gereği düşünüldü : Yargılı makamlara 
ait ve yargılı makamlardan sâdır olacak hülcüm- 
İcr hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2090 17 . I V  . 1945

( İ0 ( İ( )  

\ 7)

(İO M

()2()8

5319

5441

A \ ! i İ Demir.
\'ilAycl niiilıallı idii- 

k<m1 rolorii.
I )i varbîikır.

Mahallî id;ırcloi' mü- 
t‘et t İşUt İim' v('i'il('n 
\(il uiin<l('li” i h.

A lalııın ıl T a ın 'ivfi'd i. 
Firen<>'ülüs köyüıuk-. 
Tarsus.

Ali  în ci .
C(‘/aeviıi(le  malıkfun. 
A v d ın .

Voııi ot'zaovlcrinden 
biı-inc nakli h.

Dilekçesinde İçişleH Bakanlığınca düzenlen
miş olan (Malıallî idareler müfettişleri talimat
namesine uyularak müfettişlere yol gündeliği ol
mak üzere 150 kuruş ayrıldığını, bu paranın ye
tersizliği bakımından Danıştay a başvurmuşsa da 
dileğinin reddedildiğini, ilişikli kanun hükümle
rine dayanılarali; yol gündeliğinin verilmesini ve 
Danıştay kararının kaldırılması için durumunun 
incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştayca karara bağla
nan bu mesele hakkında Encümenimizce yapıla
cak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

2091 17 . I V  . 1945

'PoiHvık ^•(M•ilm('si d i 
ledi h.

Dilekçesinde : Millî Mücadelenin başından 
sonuna kadar birçok yararlıklarla çalıştığını di
lekçesindeki bağlantılarla bildirdikten sonra ge
çim zorluğunda bulunduğu için toprak verilme
sini istemektedir.

İşin gereği düşünüldü : Komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi 

Karar No. Karar tarihi

2092 17 . I V  . 1945

D ilck çed o ;  İş esası üzerine müesses cezaevle
r inden  birine naklini istemektedir.

A d a le t  B akanlığ ı { 'cval)inda: D ilekç in in  A y 
d ın  cezaevinin inzibatını ihlâl edici hareketler in 
den dolayı hakkında inzibati ceza tatbik edilmiş 
o ld u ğ u n d an  talimatnanu' sarahatine tev f ik an  iste
d iğ in in  bu bakım dan yerine  getirilmesine im kân 
o lm adığ ı  bild irilm işt ir .

İşin gereği düşünüldü: Komisyonca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2093 17 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Sabit Akalın. 
T ( ‘lf>rar Müdih'ü.
I ) !\'<‘H-hakır.

Dilekçe özeti

'l’ort'i hakkının voril- 
liK'si di hinine dair.

51()9 Sü leym an  I )('mirde- 
len.
l)ilod('i 'o  köyü.
Niüdo.

K an  «'ütme 
nun tatbik 
<lilo*>i h.

Kaminu-
odihuesi

Ivoniisyonun kararı ve ne sebepten verild iğ i

l)il( ‘k(M'sinde: 22 lira ınaa.şta bir  te r f i  süre
sini ( lo ldurdııktan  sonra 23 lira maaşa geçt iğ i  
j/antan 2<S2S sayılı k anunun  y ü rü r lü ğ e  girınesiyle 
14.')G sayılı T ead ül k an u nu nu n  cetvelindeki 22 li- 
j’alık ınaaşlann  kaldıı-ılnn.ş bu lu n d uğun u ,  ter f i  
sü i‘('sini b i l jr cn  m em urlar  20 liı-adan 25 liraya  
ve 22 lik maaşlar da 80 lii’aya geçtikleri halde 
ki'iulisinin 20 liı-a maaş abın m em urlar  arasında 
bııakrlarak biı- t<U'l‘i hakkı verilm ediğ in i,  bu  y o l 
daki l)aşvurıualai‘i ise /a m a n  aşımı bakım ından 
din lenm ediğ in i  b i ld irerek bu iş için S ay ıştayd an  
karar alınmasını ve ilişikli m ad den in  yorınnlan- 
masını istemektedir.

( iereg i  dü şü n ü ld ü :  Y o ru m  dileğ inde  bu lunan  
dilekçe hakkında Komisyonumup^ca y a p d a e a k  b ir  
işlem bu lu n m adığ ına  kaıvır verildi.

K a r a r  N o  K a r a r  tai-ilıi

2094 17 . IV . 1945

D ilekçi:  K öy ler in in  mütegallibesinden  bu lu 
nan İsmail ve kardaşlarınn j D eren oğ lu n u  ö ldür- 
d ü k lc f in i  ve bun lar  hakkında verilc'iı haj)is ee/.ası 
b ir  fa\<la temin etm ediğ in i askerde bulunan tek 
o ğ lun u n  kö.y(‘ a\(lel,inde hayalı  tehlikede o ld u ğ u 
nu V(‘ kalan bu  çocu ğu n un  hayatını kuı-tarmak 
i(;in adanı ö ldürm eği ö r f  ve taa.ımnü haline ko} 'an 
bunlar  hakknuhı K an gü tm e Ivanununuıı tatbikiy- 
1(‘ köyU'rinden bu ailenin n/.aklaştırdmasını iste
mektedir.

Adalet b a k a n lığ ın ın  ceva b ın da :  O k öyd e  1930 
senesindt'iı 1941 senesine kadar  evlendi ailesiyle 
l)( 'inirderen ailesi arasında beş kişinin ö lü m ü  ve 
iki kişinin yaralanm asiyle  neticelenen d ö r t  hâdise 
v uk u bu ldu ğu  bunların  k ı /k aç ırm ak  ve hakaret 
gibi sebeplerle iki aile arasında tahaddüs eden '  
husumet şevkiyle işlenmiş o lup  ölen ve yara la n a n 
ların  ya ln ız  D em irde len  ailesine m ensup kim seler 
o lduğu  adam ö ldü rm e ve ö ldürm eğe  teşebbüs cü- 
rümlferinde k angütm e saikının  m evcut olabilmesi 
için eürüm iki tai-ai' arasında karşılıklı o larak iş
lenm iş  o lm asın ı  i ca b e d e e e ğ i  v e  h a lb u k i  kat il  ve  
yaralam a suçun bir  tara ftan  yapılm akta  o ld u ğ u n 
dan  b u  se b e p le , K a n gü tm e  K a n u n u n u n  N iğ d ed e  
ta tb ik im  icabet t irm eyeceğin i bild irm iştir.

( ! ereği d ü şü n ü ld ü :
Tetkik olunan evrak münderecatına vo sureti 

işara göre diiek hakkında Komisyonumuzca bir
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Dilekçe verenlerin  
^  jO adı, sanı ve otur- 
Q  ‘ d u ğ u  yer

D ilekçe  özeti ’ K om isyo n u n  k a r a n  ve ne sebepten v erild iğ i

işloiH y;i])i1ınasnıa yer  o lm adığ ına  karar  verildi.
K arar  No. K a r a r  tai'ihi

20!):) 17 . IV  .-1945

Ü2!)7

()4î)7

6265

6458

Jli'u^cyin Kıunrn. 
llaziiK'i Hassa kavas- 
laı-ından. 
l/nnaiı hanında, 
l îa l ıeekap ı - lstaııl)iıl.

l']vv('lki di]('k(;t'sinin 
s o n i H ' u  İl.

Aziz Akınean. 
Z ( 'ytin lik  T ükeü  So. 
'■■.’ o. 5
' ; . i ! ; n k o v  - ls1:ı ı ı l)ul.

I )il('k(,*i d i l e k e o s i ı ıd e :
K v v c ik i  dilokçesiiK! y a p ı la ca k  izlemin b iran  

( 'vvei sona erd ir ilerek  jrerekli kararın  v e r i lm e 
sini ist(Mnektedir.

İsin uereği dü şü nü ldü  : E vve lk i  d ilekçes ine  
vcrilmi.s o lan  16SI sayılı karara ]ıal)erdar o lm a 
dan  ,i'()nd('rdiş4'i son  tülekçenin  saklanm asına  k a 
rar verildi.

K arar  No. K'arar tarihi

209G 17 . I V .  1945

Hizmet sürelerinin  D ile k ç i :  V as  lıaddi do la y ıs iy le  yap ı lan  em ekli 
birleşi irilerek ikrami- I işleminin düzenlenm esi l ıak k ın da  bu n dan  evve lk i  
v(' verilmesi h. ^müraeaalı k om isyonca  kan u nu n  S a y ış ta y  tara-

’ rr.'.dnn redd( 'd ilm iş olınası bak ım ından  bir  işk'- 
i  me l)ai>'1an]uadığı, h a lbuk i zam anaşım ı bak ım ın - 
 ̂ dan Sa} 'iştayca  redded ilen  bu işin Yüks(*k M ec-  
' liste itu-eU'iımesini istediğini bild irende telî^raf 
} idaresinde ve inhis.ırlarda <j;eçen 46 sem dik  lıiz- 
î met süresin in  bir leşt ir i lerek  ikram iye  verilmesi 
i hususunda adalet göster ilm esin i istem ektedir .
I İş d ü şü n ü ld ü :  Zam anaşım ı bak ım ın d a n  r e d 

d ed i len  d i lek ler in d e  M eclis  k o m isy o n u n d a  b a 
kılm asına imkân o lm ad ığ ın a  k a ra r  v ( ‘riMi.

Jvarar No. K a r a r  tarihi

2097 1 7 .  I V .  1945

5796 i 

5930 ,

^ iusla fa  Ok.
en ica m i civai'inda 

Süno'ü So, No. 19 
Ankara.

Mülkî ve a,skerî nıe- 
murlaı-ın ikram iyele
rinden v(>rfîi k(‘silnıe- 
mesi dileği Jf.

D i le k ç e s in d e :  7\skerî F a b r ik a la r  fîenel D i 
r e k tö r lü ğ ü n d e  59 sene ça lıştıktan  sonra yaş h a d 
d inden  h izmetine son  ver i ld iğ i  ve T e k a ü t  M u a 
venet Sa n d ığ ı  K an u n u n a  uyularak  v e ı i le n  2 607 
lira tazminatın  1 075 lirası b i r ç o k  v e rg i le r  n a 
mına kesi ld iğ in i ,  mülki ve askerî m em urların
l.)u <iil)i ik i 'am iyelerden  verg i  kesilmem esi h a k 
k ım la ç ıkan  son k an u ndan  askerî fa b r ik a la r  
m en su p la r ın ın  da fa y d a la n d ır ı lm a s ın ı  is te m e k 
tedir.

İşiıı gereğ i d üşünüldü  : jVrevcut h üküm leri 
d o ğ ru ltm a  m a h iye t in d e  bu lu n an  d i lek çe  h ak k ın -
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D ilekçe verenlerin  
adı, sanı ve otur

duğu ye r
D ilekçe özeti K o m isy o n u n  kararı ve nc sebepten verild iğ i

da kuiııisyonuıııu/.ca y a p ı la ca k  bir isjleüi olıııadı-  
ğ ıua  karar verild i.

K a r a r  N o. K a ra r  tarihi

2098 17 . IV . 1945

5797 1 laıudi Pekol. l'hıu'klileriıı (;ocuk]a- ı D ilekçesinde : iMeımır çocuk lar ına  o ldu ğu  gi-
5 9 3 1 '  sokağında No. nııa da beşer lira p a - : bi emeklilerin  çocuklarına  da beşer lira para

41 ' i-a yard ım ı yap d m ası  y ard ım ı ya ju lm ası için  ja^ni bir  kararın  alınması-
S ııad iyc  - İslanbul. lilcğ i h. nı istemektedir.

İşin f>:ereği dü şü nü ldü  ; ıMevcut m evzuatı d ü 
zeltme malıiyetinde olan dilekçe hakkında K o 
m isyonca  y ap ılacak  bir işlem bu lu n m ad ığ ına  ka 
rar verildi.

Jvarar No. K a r a r  tarihi

2099 17. IV . 1945

5798

5927

6172

Ü359

Sal'iyc Tahlasız 
İncili mahallesi Renç-

I

ber  sokağı K elâm  Ka- 
la su  evinde.
Konya.

Ölü eşinden bağlanan 
maaşının kesi ld iğ in 
den sikâvet.

F ey /ı ıİ lah  A d ıyam an . 
Kişlik ııuıhallosinde. 
Daban sokak No. 22 
Z ile.

Vardım yapılm ası d i 
leği İl.

D ilekçesinde : Ö lü  kocasından  bağlanan m aa
şın on seneliği b irden  verilm ek üzere H azine  ile 
ilişiği kesildiğin i ve on sene m ü d det  tamam o ld u 
ğ u n d an  tekrar maaş bağlanması iç in  ilg il i  m a 
kamlara başvurmuş ise de k anunda böy le  b ir  
hüküm  bu lu n m adığ ı  cevabiy le  dileğinin  red d e 
d ild iğ in i  ve kanunun  bu  y o ld a  düzeltilmesini is
lem ektedir .

( îereğ i  d ü şü nü ld ü  r K anuni doğru ltum  d ile 
ğ inde  bulunan dilcikçe hakkında K o m isy o n ca  y a 
p ılacak bir  işlem bu lu n m adığ ına  karar  verildi.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2100 17. IV . 1945

D ilekçi dilekçesinde : İstiklâl harbinde  gözle 
r inden  sakatlandığını,  du ru m u n u n  bu yüzd en  
acıklı inr hal a ld ığ ın ı  b i ld irerek geçinebilmesi 
iç in  ya rd ım  yapılm asın ı  istemektedir.

İşin  gereği dü şü nü ldü  : Y a rd ım  d ileğ inde b u 
lunan  dilekçe hakkında Komis^^onca y ap ılacak  
bir  iş lem bu lu n m ad ığ ına  k arar  verild i.

Karar No. Karar tarihi.

2101 17 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin  
adı, sanı ve o tu r 

d u ğu  yor

AhıiK'I F('vzi 0;.)k- 
hi;ık(M0” lu.
İktisat B. ZnlişU'fi 
m ü d ü r  i HUi i v i ı ı i .  

Aııknra.

Dilekçe özeti

I>;)ş<;;ıvuşluk1n f>'('<;on 
hizDH'Iinin (‘ i ıu'kli s ü 
resine kat ı l ması  di l e -  

Ö'i İl.

K onıisyonu ıı  kararı ve ne sebepten v erild iğ i

I)ilekecsiııde ; Başeavıışlukta i^oçon h izm eti
nin fiilî h izmetinden sayıhırak emekli süresine 
kalılmasını istemektedir.

Millî Savu n m a Bakanlifiîmın cevab ında  : ]t)83 
num aralı Tekaüt K an u n u n u n  !) neu m addesin 
de subaylarla ask(‘rî m em urların  o rd u d a  geçen 
h izmetlerinin  ciheti m ülk iyede  geçen hizmete ek- 
lenec(>ği yazılı bu lunm akta  ise de erbaşların  bu  
m addeden istifade edebileceklerine da ir  b ir  sa
rahat o lm adığ ından  Vekrdet(;e yapılacak  ınuame- 
le o lm adığ ı bild irilm iştir .

( içreğ i  düşünüldü  : Millî Savunm a bakanlığr- 
nın yazısına, nazaran K o m isyon ca  dilekçe hakkın
da işlem ya])ilm asına y o r  o lm adığına karar  verildi.

Kai'aı* No. K a r a r  tarihi

2102 17. IV . 1045

hV) ■Murat Te ki l l er .  

Is laı ıbul  I ] rkek Lisesi  

Ti irk(;e öğr('tnıı. 'ni ve 

y a r d i r e k t ö r ü .
( ' a ğ a l o ğ l u  - İ stanbul .

Maa.şının 70 liraya  çı- 
!<aı-ılması h.

D ilekçesinde  : Maaşının \’elmiş liraya ç ık a n l-  
nıasını istPTnektedir.

"Millî E ğ it im  Bakanlığı cevabında  : D ilekçin in  
maaşiiıın yükselli lmosino mevzuat gereğinc(> im
kân o lm adığ ı ve aynı zamanda dilekçinin bu h u 
susta D anıştaya  a(;inış o ldu ğu  idari dâvasının  da 
reddedilm iş bu lu n du ğu  bild ir ilm ektedir .

rieri 'ğj d üşünüldü  : D ilekç in in  bu  konuda D a- 
nış'taya açmış o ld u ğ u  dâvanın  reddedilm ek sure
tiy le  karara bağlanm ış olmasına göre Komi.syon- 
c.a başkaca b i r  işh'm yapılm asına  imkân o lm a d ı
ğ ına  karar  verildi.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2103 17 . TV . lî)4a

4SÎ)()

4!)2:f

S a d r i  l ' s .  

O r t a o k u l  T  
re t m e n  i ve  
t ör ü.
O r d u .

ili k ç e  o g -  . 

\ - a r d i r e k -

.Maaşının .‘İD liraya 
çıkarılması dileği h.

Dilekçi dilekçesinde : IVraaşının 30 l 'raya  ç ı 
karılm asını istemektedir.

Başbfikanlık cevab ında  ; Dilekçinin  bu  husus
la  D an ıştaya  açmış o lduğu  idari dâvanın  aslının 
ve bilâhare de  tashih talebinin D a n ış la y ca  red 
dedilm iş o ld u ğ u  bild ir ilm ektedir .

G ereği dü şü nü ldü  : D ilekç in in  idd iasının  D a- 
n ıştayca redded ilm ek  suretiy le  karara bağ lan m ış  
o lm asına g öre  K o m isy o n ca  yapılacak  b ir  işlem 
o lm adığ ına  k arar  verildi.

Karar No. Karar tarihi

2104 17. I V . 1945
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D ilekçe  verenlerin  
adı, sanı ve o tu r 

d u ğ u  y er

4524 Ah'İınıet A li Cüeü. 
4;)î)0 Saı-ılni’ köyünde.

Süi'uc il<'(îsiniıı Ma,sa-
5S2S , . . . .  , .ı-a kovu  j^ocnu'Hİeı-nı-
5î)64 ■

D ilekçe özeti

(Jorlum m  S a n la r  kö- 
yiiiK' ııakl('dil)iıe.si)i- 
d(“iı sikâs'ct.

51)67 .Vclnıu't Ih'Dii ı -kıran 

(Jl.()5 v( ‘ ar.
' M u k u r  k ö y ü n d e .

H a r p  nıâlûlü.
' S i l v a n . »

A y n ı  yai ' dnı ı  ve (;o- 

c u k  / .anını ındai ı  l 'ay- 
la la ı ıd ı r ı in ı a l ar ı  di l e -  

h.

K om isyonun k a ra rı ve ne .sebepten v e rild iğ i

D ilekçesinde ; llaksi/^ olarak (Jo rlu ’nuıı S arı- 
la i’ köyüne ııakledilııu 'sindt'n  dolayı şikâyet (‘d il
m ektedir. ,

iç iş le ri H akan lığı cevabında : I)ilek ı;in in  d u 
rum u 8 . V  . lî)44  gün ve .M. 20SOİ) sa y ılı ya/.ı 
ile b ild irile n  S ü ru ç lu  şimşek a ile sin in  durum una 
b(>nz(‘diğinden V e k ille r  H eyeti k a ra riy le  olbap- 
daki kanun h üküm lerine u y u la ra k  ve kaçakçılığ ı 
âdet edinm iş olan d ilek çin in  ek* a \'iıı vc'çhilc 
n akk'dilm iş olduğu b ild irilm iş tir.

(îereği d üşünüld ü : H ud ud a ('iva r m alıald(‘ l)u- 
lu n m a la rı dolayısiyU ' k a ça kçılığ ı itiyat etmel(*ri 
yüzünden kanunu mahsus hükm üne u y u la ıa k  V(̂  
B a k a n la r K u ru lu  k a ra i’iyle  nakle tâbi tu tu ld u 
ğu ^ınlaşılan dilek<;(' hakkında Komisyom-a, ya])i- 
lacak b ir  işlem olm adığına k a ra r ve rild i.

K a r a r  No. K a r a r  ta rih i

2105 17 . I V . 1 9 4 5

D ile k ç e s in d e ' :  Vatan  hizmeti y o lu n d a  sakat 
ka ld ık ları ve zam anın  o lağanüstü  d u ru m u n d an  
s ık ıntd ı  b ir  halde  bu lu n d uk la r ı  iç in  m em urlara  
ya p ı la n  ayn i yard ım , çocu k  zam m ı g ibi .>ardnn- 
lardan  kend iler in in  de fa y d a  land ır ı lm alar ın ı  is
temektedir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : M evzuatı düzeltm e m ahi
ye t in de  olan d ilekçe hakkında K o m isyon u m u zca  
y ap ılacak  b ir  işlem o lm ad ığ ın a  k arar  verild i.

K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2106 17 . I V  . 1945

5 7 4 0  T a h s i n  E r d o ğ a n .  

5.'î71 ' ( A ' z a e v i n d e  m a h k û m .  
I A k s a r a y l I ,  

i ' 'ski şehir.

^vni c(*zaevine nakli I İş  esası üzerine müesses cezaevine naklin i is- 
,lil(>oi İl. j tem ekte olan  d ilekçin in  esasen nakledilm iş o ld u ğ u  

m ahalden  izinsiz o larak ayrılm ası y ü zü n d en  eski
' cezaevine kald ır ı lm ış  ve y en i listeye ismi konul-
j m am ış b u lu n d u ğ u  A d a le t  B a k an lığ ın d an  bildi-
! r ilmekle  K o m isyo n u m u zca  j^apılacak işlem, ol-
' m ad ığ ın a  karar  verild i.
, K a r a r  No. K a r a r  tarihi

2107 17 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
âdı, sanı ve otur

duğu yer
0079. ScHİlın <)c;ıkoj!i!u.

I

()2G0 s(i!wiğı X o .  5
j ( iciK'i ;ıl Şı'i' i r k ı / ı .  

I>üyiikl)rl)i 'k - Istiin-
I l)ül.

Dilekçe özeti Koınisyojıuu kanın ve ne sebepten verildiği

Dilekçesinde : Babasından bağlanan maaşın 
orta gelirlilerle ölçüleni ivecek dc'reeecle. az bulun
masından düzcllilınesini islediğini, fakat Sayış
tay zamanaşımr bakıınından dileğini reddettiğini 
iiiiliıiıki !ı iıkul:l ;ı  Jl iş ikl i  dileğin de zaıuanaşıinı 

■ aranmaması gerektiğini bildirerek inceleme ya- 
' ])ilmak suretiyle durumunun düzeltilmesini isle- 
I inektedir.
I (îereği düşünüldü :-Sayışlayca karara bağla

nan bir hâdisenin komisyonca tetkikine mahal ol
madığına karar serildi.

Karar No. Karar tarihi

2108 17 . IV . 1945

r)874 I M u s t a f a  A k d o ğ a n . -  
1 )010 H u s u s i  .Muhasebe va 

i ' idat m ü d ü r ü .
< ı'aziaııtel).

40(S") s a\ d ı  k an u n u n  

_ge(;i('i' ü^iuei m a d d e 

sinin '-Ol-UIMU il.

Dilekçi  diK'k( ;esi ı i ı le : l i e h ' d i y e  i iK' imırları  hak-  
k i n da  y ü r i i ! ' i ü ğ ( ‘ <4İı-eu -!0S.') sayı l ı  k a n u n u n  g e 
çici  ik ' ue i  nıa hle'^in !(' a<;ik b i r  h ü k ü m  ehU‘ o h na -  
d ' f j n d a M  l'M nı : !d ' ! ( ‘uit, y o i ' u m u m ı  w  \at ii.yle bo-  

l<‘diy<‘ile ( , i ' !şi : ! iş o h ’.u ııi' ‘i ı i ı i ! ' lafnî  da h ahle kı  ’.ıie- 
Püü' lai '  gil)i l)eİ4‘ ; ü y e  eme kl i  s a m b ğ ı n d a n  i 'ayda-  

laıı l ı n l m a l a ı  ı l(;in m a d d e y e  b i r  f ıkra i lâvesini  
is! ( i ı i ( “kl edir .

(M'rejii d ü ş ün üi < lü :  Me\/ .ual ı  tadi l  ta lebi  m a 
hiyet in<l<' b u l u n a n  d ih ' k  h a k k ı n d a  K o m i s y o n u -  
n ni ’/ ea ))ir işlem y a p ı l m a , m a  ma h a l  o l m a d ı ğ ı n a  
k a r a r  vei-ildi.

Ka r aı -  X o .  K a r a r  tarihi

2! O!) 17 . I V  . l!)4r)

()0()7 I A h m e t  Z o r l u .

(3246 I m a h a l -
j h'si hisardi ] ) i  sokak
I N( . ,  1 5

I vu mk a pı  İ s tanbul .

’̂ a t du n y a p ı l m a s ı  d i 

ledi il.

i )ilek(;e'-;iude; r52(! st'nesimleuberi T ıj) fakül-  

1("j'iKİ(' 'i'ıp 'r;ıle|)(> >’ u rd u n d a  ve IOb(! OkuluiKİa  

ha 'lem elik le  ealış t ığ m ı ya.şr alUnış beşi geçtiği  

için a ı i ı k  l)U göri'Vİerine .son ve rild iğ in i ,  hiç bijr 

geliri  o lm adığı  için pei i.şaıı bil' ıhıruında k a b lığ ın ı  

bel.irt(-!‘ek gerekli isiemin ya])i lm asını  isitemekte- 

dir. '
( ier( ‘ği  d ü ş ü n ü l d ü ; Di lekçede'  m u a y y i ' u  b i r  

işin i lası  l a l e p  c‘<l i imediği  g ib i  y ard ı f ı ı  y a p ı l m a s ı  
h us us ı ui da  Ko mi wy o ne a b i r  işlem \ ai) i lmas. ına m a-  
hal o l m a d ı ğ ı n a  k a r a r  \eri ld i .

I\arar X o .  K a r a r  t ar i hi

2110 17 . IV . 1945
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5863

5999

5125

5228"

(il 56 

6343

Uilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Sait Özi^ut. 

i'lmt'kli jandaı-ııuv y ü / -  
l)aşısr.
B irecik .

4513

4579

Dilekçe özeti

(Jemal Alkir;.. 
(Jo/acviıı<Ic. 
A  vdın.

Knu'lsli m aaşlarından 
kesilen vergileriiv kal
dırılması h.

'>\‘ni eezaevine nakli 
dili'üim; dair.

Ahılıillin ^liirtazaoğ- 
lu.
Tophane  mahallesin
de.
Iiize.

İbrahim  Balaban. 
Sınıj,nırpa^şa köyünde, 
Yenişehir  - Bursa.

Askerî yargı la v  ve 
i) ;nıış1aydaki dâva la 
rının sonucu  h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi:  Mmekli luaa.şından kesilen 'h e r h a n g i  
bir  verginin kiildır ılmasm ı ve geçim  zorluğu  .do- 
hıyısiyle m em urlara ya])ilan yaı-dımın tam am ın 
dan emeklerin de faydalan<lrrılmalarını istemek
tedir.

İşin gereği d ü şü n ü ld ü :  Veni tesis dileğind(î 
bulunan dilekçe hakkında K om isyon u m u zca  y a 
pılacak b ir  işlem bu iu n m ad ığu ıa  karaı* verildi.

Karaı* No. K nrar  tarihi

2111 17 . I V  . 1945

D il( ‘k<;i: İş esası üzerine  müesses yeni ceza- 
(‘vine naklini istcüiıektedir.

Adah 'f  B akanlığ ı c e v a b ın d a : D ilekçin in  dileğ i  
nazara alınarak yeni ceza(‘v lerind( ‘n b irine  nakli
nin derdi'st. b u lu n d u ğ u  bild irilm ektedir .

Oercği düşünül'dü; D ilekçinin dileği yerine  
getir ild iğ i bakanlığ ın işarından anlaşılmaktadır. 
Başkaca ya]>ılacak b ir  işlem olm adığ ına karar  vve- 
rildi.

K a r a r  No. Kai-ar tarihi

2112 17 . I V  . 1945

Dilek(;i dilek(;esindo : Sakat maaşı bağlanması 
i(;in Askerî "N^argıtaya açmış o lduğu  dâvasın ın  so- 
nunun^öğrenilmesini vc T ü lü n  T('k(‘l bayiliğ i  y a -  
paı-ken (>lin<lt'ki Jezk(M-('sinin haksız o larak a l ın 
ması sel)ebiyl( ‘ Danıştaya açmış o ld u ğ u  d âva  so- 
nunîla b i ldirilm esini istemektedir.

İş in  gereği düşünüldü  : D o ğ ru d a n  d o ğ ru y a  
Varg ıtaya  ait ve Y a r g ıta y d a n  çıkacak hüküm le 
ilgili dilekçe hakkında k om isyonca  yap ılacak  h ir  
işlem o lm ad ığ ın a  karar  verildi.

K a r a r  No. K a ra r  tarihi

2113 17 . TV . 1945

M alsan d ığ ın a  y atır  
dığı j)aranın geri ve
rilmesi dileği h.

D ilekçede  d ilekçi :  1942 senesinde üç ay  liapis 
ve 250 lira ])ara cezasına mahkûm edilerek ’ liapis 
cezasını ikmal ed('i*ek c(îza('vjnden zıktıktan sonra 
tarihten iki ay  ]>ara ♦‘ezası için haj)is ile tazyik  

'edilm esi üzerine öküzlerini satıp b u  pa ra y ı  m a l
la n d ığ ın a  yatırm ış  ise de ahiren  çıkan k anunla  
emsali m ahkûm lar  e f fed i lm iş  o ld u ğ u n d an  bu  a f 
tan kendisin in  de istifade ettir ilerek malsaııd ığı- 
na y a t ırd ığ ı  para n ın  tara fına  iadesini istemekte
dir.
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Dilekçe vorenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Komisyonun İcararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçe özeti
Adalet Bakanlığı cevabında: Dilekçe hakkın- 

ılaki lıüknıüıı 4518 sar ılı ai' kanununun meriyete 
4̂ iınıcsindı;n evvel ini'az edilmiş olduğu bu sr- 
beble Ce/.a Kanununun 100 ncü maddesine göre 
dileğin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı 
b.ildirilmiştir.

(!ereği düşünüldü: KonıLsyon'ca bir i l̂eın 3-a- 
pılmasına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tariJıi

2114 17 . IV . 1945

:m ı
6075

Kîihfi (’V.bek.
( i;ı/.i l^uh niM No. 7 
lOıiH'kli.
Tıiı-uullu.

r<i('uk /iiımnından 
t'nydalaıımMsı diU'ği 
İ1 -.

r)î)(il A l a  ( 

b099
sü\; ır
Kiiııd

i u reoy . 
e İkiiK'i 
i tiihsild 
I ra.

dfıire
arı.

Tekaüt hakkından 
l'ü,. (İjılaımiiisı - i ç in  
kiiııun y:i])ilması dile- 
<>•1 İl.

Dilekçesinde : Tekaüt olması sebebiyle ço
cuk zammından faydalanamadığmı, halbuki aile
si öğretmen olduğu için memur sayılarak bu 
haktan istifade etmesi gerektiğini, Maliye Ba- 
Isttnlığına bu yolda vâki müracaatı sonunda : Bir 
netice elde edemediğini beyanla ilişikli kanunun 
yorumunu istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Yorum dileğinden 
ibaret olan dilekçe hakkında Komisyonca yapıla
cak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2115 17 . IV . 1945

Dilekçesinde ; Maaşlı geçen meanuriyetinin 
ücrete tahvil edildiğini uzun zaıııandanberi ücret
le çalışmakta ise de tekaüt hakkı tanuımadığı 
için sonunda mağdur olacağını, kendisi ve ben
zerleri göze alınarak, tekaüt hakkında faydalan
dırılmaları için kanun yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut mevzuatı doğrult
ma mahij’̂ etinde bulunan dilekçe hakkında Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2116 17 . IV . 1945

6142 I A dil  İldeniz.
6329 j B ay ınd ır l ık  dâ ii ‘('si 

I başnuıkinisti.
Sivas.

Çocuk zanımından 
t'îiy(hılaniHiUsr dileği 
h.

Dilekçi dilekçesinde : 4598 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiği sıralarda bir çocuğu dünyaya 
geldiğini, ikramiye olmak için adı geçen kanun
dan istifade etmek 'istemişse de vilâyet bütçesin
den ücret almış bulunması yüzünden bu diloği- 
nin yerine getirilemiyeceği bildirildiğini anlata
rak maaşlı memurlar gibi bu haktan faydalan
dırılmasını istemektedir.

îşin gereği düşünüldü : Mevzuatı doğrultma.
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g, I I)i]6kf*e Verenlerin 

^  jO i adı,  sanı ve otnr- 
Q  . d ı ığ i î -y e r

Dilekf'e ö /e t i

(jl58
Ü345’

r>3‘)r)
r)52l

A l i  I\i/,a Ni. itıay(lm. 
i 'hı ı i l yadis  ec za ne s in-  
(!(' (“inckli  re/ ;u' i .  
I l a î i r  l' '('iiei'i - Islaıı-
1)Uİ.

N i i z d c  7.') / a ı u d a n  

la\ d a l a m n a s ı .

M. Ihılûsi 
( ' .  Savcılı<^' 
İMuinittin 
sinde.
Zil( ' (Mnckii 
Rize.

AlciiKİaı-.  
1 eli\-le. 

ma  halle-

lıâk'iıni.

lOnu'kli maaşıyla ik
ramiyesinin  70 lira 
üzerinden verilnn'si 
dileu’i İl.

Ivomisyonıın kararı v «  ne sebeııten verild iğ i

d ileğ inde  İm lım an dilekee lıakkında Koın isyonea 
3 'ap ılaeak liir işlem I ju lunm adığına karar  verildi.

K a ra r  No. K arar  tai'iiıi

2117 17 ; I V  . lî)'4r,

l)ilek'(;e sahihi d i lek çes in d e  : Y ü zd e  y( ‘ tmiş 
beş zam dan i 'aydalanan  emekli a y l ık la rn n n  
kalan  yü/.d(! y irm i b(sşinin d(‘ v('r iimesi i<;in bii' 
karar  alnnııasıııı istenu'kledij '.

İşin jiereği dü şü nü ldü  : Yeni l)ir lesis m e v 
zuu o lan  bu d i lek  h ak k ın d a  K om is y o n u m u z ca  
bir iş lem -y ap ı lm a su ia  yer. o lm a d ığ ıa n  !<arai‘ ve« 
rlld i.

K arar  No. Karai'  tarihi

2 1 1 8 17 . L\' . 1945

Dilek(;i : Z i le  Ceza H âk im liğ in d en  emekli 
olui) yed in c i  d e r e ce -m a a ş ı  olan (!() l iraya  terfi 
ederek  1 4 .  V I I .  1944 tarih ine  kadar  bilf iil  iki 
.sene ü(* ti,ün m ezkû r  maaşı a ld ığ n ıd an  ve a y ı r 
ma m eclis ince  tet'İKİkata tfıbi tu tu larak  yet’miş 
l iraya teri‘i('. lây ik  j>()i'ühlüğünden tekaüt maa- 
şiyle  ikram iyes in in  bu  m ik tar  üzei-inden v e r i l 
mesini is tem ektedir .

İş A d a le t  l ia k a n l ığ ın d a n  soi 'u lm uş ve alınan 
<56vapta : D i le k ç in in  Z ile  Ceza H âkim i o ld u ğ u  
sıı-ada maaşının GO liraya  ç ık a r ı ld ığ ı  ve bu m a 
aşla 1(). V1I .1 9 4 2  tar ih in d e  işe başlad ığ ı ve 13. 
V I L .1 9 4 4  'tar ih in de  (55 yadını ikmal ettiği c i 
hetle te k a ü d e  se v k e d i ld iğ i  ve  her ne k ad a r  iki 
senelik  t t r f i  m ü ddet in i  1944 A ğ u sto s  n ihayet ine  
k ad a r  b it iren  hâkini ve m ü d d e iu m u m iler  için 
H ak im ler  K a n u n u n u n  29 neu m addesiıu '  yöre  
tanzim ve t e k l i f  ed ilen  listede adı varsa da bıi 
liste k en d is in in  tek a ü d e  şevk in den  ön ce  tanzim 
edilm iş bu lu n A uğu  f>ibi 7 .  V I I .  1944 ta r ih in 
de a\nrma m eclis ince  ya])ilan  inıeeleme son u nda  
ilîi sen e l ik  teı-fi m ü ddet in i  b it irm ed en  ön ce  te 
k a ü d e  ç ık ar ı la ca ğ ı  için tei 'f i tetk 'ıkatına mahal 
o lm a d ığ ın a  k a rar  verildiği, ve  bu vaz iye te  ^öre  
kanunen  m u a y y e n  olan iki senelik  terfi  mü<1- 
detini d o ld u rm a d a n  tek'aüde sevked ilen  müste- 

‘dinin ay ırm a m eclis in ce  terfi  tetk ikat ı yai)ila- 
rak  terfi e tt ir ilm esine  v e  tekaüt maaşının 70 lira 
üzer in d en  ba ğ lan m as ın a  im kân o lm a d ığ ı  b i ld i 
rilm iştir.
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Dilekçe verenlerin
adı, sanı ve o tu r 

du u'u ver
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Dilekçe özeli Koıuisyoıuıu  kararı ve ne sebepten verild iğ i

üzei-indo daha, ç o k  aydın la ın ııak  i<;iıı K o 
m isy on a  çağrılan  A da let  B a k a n lığ ı  Zal İşlevi 
]\I.üdürü İsmail ll .dvkı ( l i r a y  hazır  o larak  inee- 
leuıe yai)ilmı.şlır.

l ’ il inen tai-ihiorde (İO liraya terfi  o<lip KV. 
V I I  . 1942 de  işe haşlayan ve IG. VI 1 .1 9 4 4  de 
iki seneyi b itiren  d ilekçin in  19 . V I  1 .1 9 4 4  de 
yaş  haddi d o la y ıs iy lo  em ek l iye  (;ikarıhnış ve her 

' ne k ad a r  te r f ıe  lâyık f<'oriilmekle <laha evvel l>a- 
I k a ıd ıkea  ter f io  lâyik  y’ör iilm üş ise d(' ( 'inokliye 
1 ç ık ar ı lm asiy le  ay ırm a meelisinee hakkında  i«1('m 
! yap ı lm as ın a  lüzum ‘j^öriilmemiş v<‘ bu k o n u y a  
i it iraz e tm ekle  iş ay ırm a  fjf(Miel k uru lunca  inc(>- 
: len m iş :  D ilekç in in  ileri sü rd ü ğ ü  tâyin  tarihi 
 ̂ 10 . V I I .  1942 den son ra  k ıdem i kabul edilse bi- 
' le üst derece  ay l ığ a  tây in  ed il ip  « 'öreve baş- 
' la m a d ık ça  y e lm iş  lirada m üktesep  hakkı bahis  

m evzuu  o lam a.>acağınm  bir  sayılı ay ırm a me<‘- 
1 lisinin verd iğ i  7 . V II  . 1944 tarihli k arar  y er in d e  
' g ö rü lm e k le  itirazın r(>ddine oy b ir l iğ iyU ' karar  
J vc'rilmiş b u lu n d u ğ u  anlaşılmıştır .
I  ■ İşin «gereği d ü şü n ü ldü  :  ’S'etmiş liraya t(M‘fi 
I  e tt ir i lm eyen  ve bu k o n u d a  yazılı s( 'l)ei)lerden 
' d o la y ı  ay ırm a  m eclis in ce  d ilek leri ı-eddedilen 
I d i lekçin in ,  b ir  d e re ce  üstün  maaşa geçi)) ö d e v  
i y a p m a d ık ç a  ejnekli maaşına hakkı o lam ryaca -  
i ğ ınd an  ve em e k l iye  ç ık ard n u ık  emri, b irk a ç  yün 
I son ra  te b l iğ  erfllmekle Int ai 'ada öd ev  yföriilnu'si 

d i lekçi  iç in  b ir  hak sa ğ l ıy a m ıy n ca ğ ın d a n  ötürü  
şik ây et in in  yers iz  bu lu n d u ğ u n u  ilei'i süı-en l>a- 
k an  müm essil in in  ay ırm a kuru lu  k arar lar ın a  ait 
k ıs ım ları  K om isyon u m u z( 'a  y e r in d e  ^Jirülmüş- 
tür. Rmekli maaşı işlemine dnir ş ikâyetin in  in- 

: ce lenm esi idaın l)ir d â v a  konui^u o lıuakla  bu 
n o k ta d a  K o m is y o n u n  iıu'eleıne ;^apmasına lüzum 
o lm a d ığ ın d a n ’ d ileğ in  iki y ün d en  kabul etlilme- 

j m eşine karar  verild i.
j K a r a r  No. K arar  tarihi

2119 17 . I V .1 9 4 5

1572 Ramazan ( ’ anbulat. 
1645 Helkiz köyünde.

Nizi]) - (iaziaııtel).

K ayınbabasından eşi
ne kalan emlâk ve 
arazi h.

D ile k çe  sahibi d i lek çes in d e  : -C^ımhuriyetin 
yaym û lan m a sın d an  evvel ö len  k ay ın ba bas ın d an  
karısına kalan em lâk  ve araziye o zaman k e n d i 
sinin  ask erd e  bu lunm ası sebel)iy le  H ü sey in  ve 

i^erif ad ınd a  iki .^ılısın el k o y d u k la r ın ı ,  a sk e r 
den  d ö n ü ş ü n d e  ve (^ ım h u riye t in  yay ıiıa lanm a- 
sınıu  p eş ind en  y a r g ı l ı  luakam a d â v a  a ça r a k  ug-
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Dilekçe verenlerin
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekee özeti

4495
4r7G0

N'ahit Ozean.
( lüııırük .Mulıafaza 
birinci la h u r  l)iriıi('i 
bölük süvari takıım 
(‘rlcrindeii .‘i.")})! sicil 
Ao. İl 
Nııs:tvi)in.

Kvraklai 'inıu Askerî 
\ ar«>i(;lı^-;ı verilerek 
serltesl bırakılması h.

Küinisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

tic-eyi kazandığını, i'akat ^eril’le Ilüseyinin bu 
inallardan dört j)arçasını geri aldıklarını bunu 
müteakip icraya ağmış olduğu dâva bir sene- 
denberi neticelenemediğini, ve bu adamların mil
lî emlâke ait ellerinde bir ^ok yerler bulundu
ğunu ve parası istenmediğini, bildirerek müte
cavizlerin geri aldığı dört ])arça arazisinin ve
rilmesinin teminini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabında : Dilekçe sa
hibinin açtığı*dâva üzerine yapılan yargılanma
da kanunsuz bir cihet görülemediği-ve Maliye 
Dakanlığı cevabında ise ; Hâzineye ait toprak
ları işgal eden kimseler hakkında dilekçe sahibi
nin. yapmış olduğu ihbarlar (Joğru olmadığı bil
dirilmektedir.

İşin gereği düşünüldü : Mahkemeye ait ve 
mahkemelerden verilecek hükme bağlı işlerde 
Komisyonumuzun l)ir işlem yapmayacağına dair 
olan Kamutayın 311 sayılı kararı gereğince di
leğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2120 17 . IV . 1945

Dilekçesinde : Suriye hudiRlunda nöbet bek
lemekte iken gece huduttan geçmek isteyen ka
labalık bir kafilenin dur emrine itaat etmeme
lerinden ve kaçarlarken üzerlerine ateş edildiği 
ve ncliceteıı üç kişinin ölpıüş olduğu ve kafile
den (liğerlerinin gece karanlığından bilistifade 
kaçtıkları ve ölenlerin üzerleriyle hayvanların
da kaçak hububat zuhur ettiği, kendileri bu su
retle vazil'e gördükleri halde takibata mâruz ka
larak tevkif edildikleri ve suçJarmın duruşması 
askerî mahkemeye ait iken adli mahkemede ba
kılmakta olduğunu ve kanun hilafı mevkufiyetle- 
ri temadi ettiği ve savcı vekâletini yapan başkâ
tibin orada akrabası olup kaçakçıları hima '̂o 
etmekte olduğundan bahsile şikâyette bulunmak
ta ve evraklarının askerî yargıçlığa tevdiiyle ser
best bırakılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabında : Müstedi diğer 
er arkadasjlariyle birlikte Nusaybin kazasının Tel- 
yakup köyünde bulunmaktalar iken Mid}'at’ın 
Sardif köyünden Tahir, 14 yaşında Medine,' 35 
yaşında Syydiye arkalarına bağladıkları buğday 
tüi'iıaiarı ile Suriye’den' Türkiye’ye geçerken 
açtıkları ateş üzerine her üçünün öldüğü haber
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Dilekçe verenlerin 
ad], sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Koıııisyonun karan vc no sebepten verildiği

G275
H472

II. Caııbolat ve ar. 
Kilis.

'Poprak tasarısının 
incc'leiıiııesi .sırasında 
dörl ıııadd('n.in gözö- 
nünde tutulması di
ledi h.

v(‘ril('ivk mahallî müddoiunuımiHği vckâlelitıi 
yapan l)af;)kâlil)in vc iıazırlık tahkikatını ya]-»arak 
evrakı sorı̂ u hâkimliğine tevdi ettiği ve sorgu 
lıâkiınliğine do yine kendisi vekâlet etmekte ol
duğumdan müddeiumumi .sıfatiyle evrakı zabı
taya havale ederek hazıi'lık tahkikatını yaptır
dığından ilk tahkikatın tararından yapılamıya-, 
(*ağ[ ve başka yere nakli iktiza edeceği mütalâ- 
asiyle dosyayı Mardin Ağır Ceza Malıkeme.si- 
ne f̂ 'öndermİ!;!, mahkemece bu mütalâa kabul edil- 
miyerek sorpru hâkimliğini yapabileceği kannnen 
bir mâni olmadığı beyaniyle evrak kendisine ia
de edilmiş ve bnnım üzerine başkâtiy) ilk tahki
katı bitirerek son tahkikatın I\Tardin Ağır Ceza 
I\rahkem('sinde açılmasına karar vererek evrak 
ve suçluları mahâlline fîöndenniş olduğu ve 
mezkûr mahkemece suç askerî mahiyette »örü
lerek vazifesizlik kîırarı verilerek evrak ve suç
luların Diyarbakır Yedinci Kolordu Komutan
lığına «gönderilmiş olduğu ve filhakika suç as- 
k(‘rî vazifeden nıünbais bulunması hasebiyle ha
zırlık tahkikatı ile deliller toplanma-smı mütaakıp 
evrakın suçlularla birlikte vazifeli mercie tevdii 
iktiza ederse dç böyle yapılmıyarak işin ilk tah
kikata tâbi tutulmasında isabet İmlunmamış ise 
(1(1 bunun bir kast(' makrun olmadığı, bir fîörüfj 
yanlışlığı mahsulü bvilunduğu bildirilmiştir.

(iereği düşünüldü : Şikâyet edilen hâdise ev
rakının yetkili mahkemeye tevdi edilmiş olması
na jî(»re Komisyoiiıımuzca işlem yapılmasına yer 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
2121 17. IV . 1945

Dil('k(;esinde; To))rak tasarısının incc'ienmesi 
sırasında; Enu'k sarfedik'rc'k bağ bahçe haline 
»;('tirilmiş olan arazinin kamula.ştırma hükmüne 
tâbi tutulmasını, maaşlı memur topraklarının 
otuz dördüncü faslının (‘ilerinden alınması, Im'ş 
bin dönümü f;eçmiyen topraklara müdahale edil
memesini, topraklara kamulaştırma tarihindeki 
(h'ğer fy'6'/.v alınarak fiyat konması cihetlerinin 
de hatırlaıımasını istemektedir.

İ ş i n  ? , " e r e ğ i  d ü ş ü n ü l d ü :

Dilek üzerine Komi.syonumuzca bli' işlem bu
lunmadığına karâr verildi.

Karar No. Karar üırihi 
2122 '  17 . IV . 1945
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Dilekçe verenlerin 
iulı, sanı ve otur

duğu yer
.Mııslaf;! ( '( ‘heci. 
A sk('rî Posta Xo. 
15()S(I em ir sıuhayı 

ii'^lcğnıejı.

(İ2î)l
G49f

-Mııııc't Şck(‘roğ‘lu A ii-  
baha r-Kil)alii‘si No. GS 
»Sivas.

Başkan 
Balıkesir 

/ / .  Karan 
Denizli 
F. Asal

Dilek(,*e özeti
I

'l 'asai'i-ufunda l)ulu- ' 
ııan K arabük 'tek i  a- i 

ra/.isiııin (U'inan islel- '
I

mesi laı-al'ından ka.- I 
ıiHilaşIırılınas<na ka- ; 
i'aı- veı-il(li” 'iıi(leıi şi- j  

kâ\et.

Sözcü 
' Ordu 

H. Şarlan 
Gaziantel) 
M. Şahin.

Kâtip 
Tokad 

il/. Develi 
l(*el 

Ş. Türsün

K om isyon u n  kararı ve ne s('l)ci)ten verild iğ i

I ) i lek(; ( ' si iHİe: Tnsa rrul 'u a l l ı n d a  b u l u n a n  
i  î\;Mabİ!İ<’ ı('l;i a r a ; ; i ' i n : n  Ori ) ian İş letmesi  tai 'ai ' ın-  
' ( lan p.-k az b i r  k ı ym et  t a k d i r i y l e  k ' anuı laştn- ı lma-  
: S ı ' i ı a  k a r a r  vcM'ildiji'iııi, h:ı !bui ; i  kendis i  aslu' r ol -  
; d ı ı ^u  i<;ii) l(;işl(‘ ri l ) , ıkaıılı :“ I emi  ine n u ı l a r a k  ar-  
j  s asnı ın  ka mu la ş t ı i ' i b ı ja s nt da n \a/j>(M;ilmesi lA / nn-  

;rel( ee;,'İMİ, e ” er k a nm la ş t  fi uıa i(;in / .or \ arsa İÎ710 
sayı l ı  IJ('l(‘d i v ( ‘ K a n n ı l a ş l j r m a  !\aıuınii  ^ere^;ine( '  
ken d is i ne .  tei)li<>at yapı l nu ıs ı  iei'.lıelt i*;'ini Ve ka-  
ıı'nılaşt ı n na  m u a m e b ' s i  k a n u n î  b i r  şi 'ki ldi '  sona 
e r m e d e n  a r s a l ar ı na  inşaat y a p ı l d i ' l m ı  w  ına^'du- 
r iyet i  eil ietini '  <4' idildij>ini b a h s i y l e  esasen yai'}»'ı- 
iaiHiıafia t e şe bb üs  (vj(>('ekse d e  d u r u m u n u n ,  (“iiLsal 
tf'-'kil e tm e m e s i  iein ’̂ üksek .M(;<*lis t ar a l ’ ın da n 
in.eelenmesini  i s te m e k l e d i r .  ' ^

1’ ai ' im l ) ; ıkan!u”i'i M'(‘ \ a b ı n d ; ı : « l ) i l ( ‘l';(;e .salıibi 
tai 'al ' ından b i r  bak ileri  s ü r ü l e n  ara/ . inin k( ‘udi  
(‘ l ind( ‘ b u j u n a n  t i ipnda ya/ . ıh h udu t  m i k t a r  V(i 

j ı ı e v k i ( '  uymadı j i ' ina  dai i '  v u k u f  lu'yeli^ - r a j jo ru  
\(‘ K o m i s y o n  k a r a r i y l e  a(; ikea a nl a ş ı l m ı ş  b ı d u n -  
d u ö ' u n a »  d a i r d i r .

İşin î4<‘ r(‘ ” -i d ü ş ü n ü l d ü :  ^'apı laı ı  iş leimh'  h a k 
sızl ık obhiî^iiınu ileri  süi'imi d i l e k ee  sahib i  <i'eI(‘U 
e(‘ \;ıba kani  •olmadi'>ı suri ' t te  yet k i l i  m a k a m l a r a  

ınüıaı -aat ia  mul ı ia i '  (»Idıı.üuna k a t a r  \'erildi.
K a r a r  X o .  ivaıaı-  tar ihi

Ail('d(> İcadınlara ait 
yargılanm a işU'rinde 
vekâh't alm alarına 
'/.in verilm esi d ileği

212:̂ 17 . I V  . 1!I45

Dilekĉ o sahibi dilekçesinde ; Aile ı-eislerinin 
kadınlarına ait yargılanına iş!jn-ind(' vekfılet al- 
ınalarına izin verilmesini ve hu suretle birtakım 
avukatların çıkardıkları, müşküllerden kurtarıl
masın 1 istcmekî,edir.

işin gereği düşünüldü ; Dilek hakkında Ko- 
ıııisyonumuzca bir işlem yapılmasına yer olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ankara 
,V. .[)(ihın\ 
' Kocaeli 
1. Tolon

2124

Balıkesir 
P. Etnoijju 

Samsun 
3Iezun

17 . IV . 1945

Çorum.
S. Kdyaalp 

Van 
N. Berker

T, B. M. M. Basımevi
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DİLEKÇİE KOMİSYONU
IK K A R A R  C K T V K I . I

-H l 8*yt: 34 W

18 • VI • 1945 Pazartesi
Dil^çe A «r«!ilerm
adı, sanı ve otur

duğu yer
I>il.ekçe özeti

4574 j JMehınet İŞinışek.
Aktaş köjünde ika
mete mehıur.

4643

4289

(larp illerine naklin
den şikâyet.

T) 180

5464 I
^ 9 2

Müfit Kaya.
Askerî posta 12542 
subayJarmdan leva- 
znıı üsteğmeni.

Geçici tahvilj^erihin 
yerine a«ıl tahvillerin 
verilmesi dileği h.

Komis3'’onun kararı ve ne sebepten vei’UdiJi;,
^ ______  ' ■ •

Dilekçesinde: Devlet Demiryollıırımn Mtir- 
şltpmar istasyonunda pompacı iiren kardeşi 
Müslim’in ailesi efradiyle birlikte nakledilme
sinden şikâyet etmektedir.

îçijjleri Bakanlığı cevabında : Dilekçi Müs
lim Şimşek’in şikâyet dilekçesine verilen 8 . V .
1942 tarih ve 20809 sayılı yazı ile bildirildiği 
üzere Güney hudutlarında kaçakçılığı alışkanlık 
edilen bu şahısların Bakanlar Kurulunca 16 . X I I .
1943 gün ve.3 - 189 »ayılı nakil kararnamesine 
bağlı livstede Alioğlu Mehmet Şimşeğin adı ya
zılı bulunduğu bildirilmiştir.
' Gereği düşünüldü : îçişleri Bakanlığının yn- 

2}isma gröre Komisyonumuzca yapılacak işlem 
olmadığına kai'ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2125 19 . I V . 1945

Dilekçesinde : 4275 numaralı kanunla ihraç 
edilmiş olan Millî Savunma istikrazlı birinci ter
tibine ait yüzde beş faizli on iki aded geçici tah
villerin yanmış olduğunda,n bahsiyle bunlanıj 
karşılığı ölan asıl tahvillerin verilmesini istemek
tedir.

Maliye Bakanlığı cevabında : îsme yazılı ol
mayan serbest tahvillerin ziyaı dol'ayısiyle bun
ların yerine başka tahvil verilmesine imkân ol
madığını ve Temyiz 'Kcaret Dairesinin karar ve 
içtihadının da bu merkezde olduğu bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığı yazısına göre dâva konusu 
teşkil eden bu iş hakkında Komisyonumuzca ya
pılacak bir-işlem olmadığına karar verMi.

Karar No. Karar tarihi

2126 1 9 .I V . 1945



- i -

Dilekçe vetenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe öieti fConıisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5267
*M82

5757
■^90

Ahmet TeVfik Bül
bül.
Düşkünler evi, 

Yedinci dâirede emek
li hâkim.

İstanbul.

Tekrar gSirerine khn- 
manr dileği h.

Dilekçesinde : Pertek Hâkimi iken 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun peçici maddesinin A 
fıkrasma göre görevine son verilmesine dair 
olan kararın kaldırılarak tekrar görevine abn- 
Hiasmı ve 25 000 lira tazminatın hükme alın- 
ınasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabında : pilek(Mnin hâ
kimlik şeref ve haysiyetini bozan bir çok ııy- 

•4?unfiraz hareketinde» dolayı vazifede devamı uy
gun görülmeyerek tasfiye komisyonunca 255'6 
sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat maddesi
nin A fıkrasına göre muamele yapılmasına ka
rar verilerek görevine nihayet verilmiş ve bu 
husustan dolayı dilekçinin Dam§(taya açmış ol
duğu dâvaların da reddolunduğü bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığının ce
vabî yazısına göre Komisyonca bu hususta bir 
işlem yapılmasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

M61 '
5589 I

Ahmet özdemip. 
Mengen nahiyesinin 
Türkbeşli köyünde.
(terede.

köy muhtarı ve jan
darma komutanından 
şikâyet.

5905
W l

Saffet (fürkan. 
Nasülıpaşa hamamı 
arkasında Beğendi 
sokak No. 11 
Bursa.

ikramiyesinin veçil- 
mediğüıden şikâyet.

2127 19 . IV . 1945

Dilekçesinde: Köy muhtarı Ahmet Bakırlı’- 
nrn görevini fena kullanmasından ve jandarma 
komutan vekili Memet Oksarın kendisine haka
rette bulunduğundan şikâyet etmiştir.

İçişleri Bakanlığı oevabmda: Şikâyet edilen
ler haklarında yapılan inceleme sonunda mahalli 
idare kurulunca yargılanma yalağına karar veril
miş olduğu ve ikinci derecede incelenmesi yapd- 
nıak üzero kâğıtlarının Danıştaya gönderilmiş 
oldupu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: İçişleri Bakanlığının .ya
zısına f?öre iş ilce yetkili makamlarınca İncelen
mekte olmasına göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2128 19 . IV . 1945

Dilekçesinde: Hizmet süresi 30 seneyi geçmî ı̂  
olduğundan emekliye ayrılmış, ise de ikramiyesi
nin verilmemesinden şikâyette bulunmuştur.

Adalet Bakanlığı cevabında: Dilekçinin 34 
senelik hizmeti sebebiyle 108 lira 80 kuruş f e 
rinden maaşı tesbit olunarak olveçhile havalesinin 
;.- ‘‘nd''riImiş olduğu ve askerî, Mülki Tekaüt ka-
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1 -̂

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti ; Kölnisyonun kararı Ve ne sebepten verilcİijjî:

a8î)8 ■ (”)ıuor \ ob i i  ( W ı ı .  

H (m  ! HAkinı.
I  Vıl(lı>!(̂ i. '

4879 sivyılı kanundan 
istifade ettirilnjedi- 
^iııdcn şikAyot!

r»59r) ' Mölınlot T̂Ü̂ el; 
5726 Aytıknl. • 

Z o ıio ru ld ak .'

MüveUİîilinin Tîazine 
aleyhine ^kliKi kesin 
alaoMİt ilâmının Ma- 
liveeo yê ‘inj‘ j?(‘liı:il- 
niediği,İlden şikâyet:

iuınu hüküntİeririe göre talıakİâTk eden sİsJ 
lira ikramiyesi İm tertipten tahaisiat kaİmâmış öİ- 
dufçundaıi lâzıiıis,! leri tahsisat bütçeye könülaca- 
Ö'nulan hakkn. tesviye olunacağı bildirilmiştir.

(.'ereği «lü l̂miiJdü: Adalet Bakanlığının ce
vabi, yazısına "öre i d̂e başkaca yapılacak işleni 
ohnadığiîla kdmr verilcii.

Karar Nirt. Karar tarihi

2129 İ9 . İV . 1945

Dilekçesinde: 4^79 sayiİı kanundan ktifa<ie 
ettirilerek terfi edenlerden daha once vlEizifeyö 
başlamış, olduğundan ve terfiinîn pee yapılması 
sebebiyle adı geçen kanundan istifade edemedi
ğinden mağdur olduğundnn şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanlığı ccvabında: Dilekçinin evv('l- 
ki derecelerde kadrosuzluk yüzünden bekletilen 
fazla müddetin 4598 sayılı kanunun ÎU . V . 1944 
tarihinden muteber olması dolayısiyle kıdemine 
sayılarak üst derece maaşının veıilmesine imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

(Jereği düşünüldü: Adalet Bakanlığının ya
zısına göre komisyonumuzca yapılacak işlem ol
madığına ve dilekçinin bu işleme razı olmad-ığı 
surette idari dâva açmakta serbest olduğuna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2130 19 . IV . 1945

Dilekçesinde: Müvekkili Rifat Oğuz’un Hazi
ne aleyhine aldığı jdaeak kesin hükmünün Mâ
liyece yerine get irilnKKİiğinden şikâyet edilmiştir.

Mîlliye Bakanlığı cevabında: Adı geçen ilâm
da yazılı paranın Ziraat Bankasından alınarak 
icraya verilmesi vc jolzde beş faizinin de başkaca 
ödettirilmek üzcfre miktarının bildirilmesi husu
sunun Zonguldak Defterdarlığına ya^dmış oldu
ğu bildirilmiştir.

r.en^ği düşünüldü: Dilekçinin arzusunun ye
rine getirildiği Maliye Bakanlığından bildiril
mekle başka yapılacak işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

2131 19 . IV  ,
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•ilekiğe, yierieitleriıı 

adı, sanı ve otur
d u ^  yer .

Dilekçe özeti

İbrahim Kaval. 
Aladag köyündo. 
Bartıü

4960
5052'

^Iııhtar Oüssal. 
liacızahit ınahallos’ ı- 
de Xo. 118 
Sivas.

[.skânının 
loği h.

tomini di-

Komisyonun kararı ve ne âebepten verildiği

Vaij haddi itibariyle 
,i.> Ödpviııirlfon geri bı- 
' rakılma dileei h.

Dilekçesinde : Doğtimunii 306 olarak düzlslt- 
miş olduğundan yaş haddi itibariyle iş ödevinden 
geri bırakılmamaarnı istetmektedir.

Ekonomi Bakanlığı cevabında : Dilekçinin al* 
mış olduğu yaş tashihi ilâmı üzerine iş ödevi dı
şında tutulduğu bildirilmiştir.

(jfert^TlüfiiniUdû : ÖTlekçınln dileği yerine 
i^etirilmiş olduğundan Komi&yonuınuzca yapıla
cak bir işlfgn olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2132 19 . IV . 1945

Dilekçesinde : Kafkasya’dan memleketimize 
iltica ederek nüfusa tesçil edilmiş olduğundan is
kânını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabında: 
Dilekçinin iskân muamelesine tâbi tutulmasının 
Sivas ilbaylığma yazılmış olduğu bildirilmiştir.

C! ereği düşünüldü :
Komisyonum^ca başkaca yapılacak bir işlem 

olmadığımı karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2183 19 . IV . 1945

5962 İsmail Bojacı. 
6100 cezaevinde.

- İsparta.

Veni cezaevine "önde- 
riİTinesi h.

Dilekçesinde : İş esası üzerine kurulmuş ceza
evine gönderilmesini istemektedir.

Adalet Bakanhğı cevabında 3112 numaralı 
Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin geçici 
B bendi hükmüne müsteniden tanzim kılınmış 
olan seçim talimatnamesi, uygunsuz hareket ve
ya firar sebebiyle iş esası üzerine müessis bir cê  
zaevinden eski cezaevine iade edilmiş olnuyan 
mahkûmların iş esası üzerine kurulmuş cezaevle
rine nakilleri hakkında fiş tanzim edilmesini âmil 
olup adı geçenin Keçiborlu Yenicezaevinde gö-, 
rölen uygunsuz hareketinden dolayı İsparta eski 
cezaevine nakledilmiş olmasma göre tekrar yeni 
cezaevlerine nakline imkân olmadığı bildirilmiş*' 
ti»,

Gerc^ düşünüldü : Adalet Bakanlığının ya
zışma göre dilekçe hakkmda Komisyonca yapıla
cak bir işleır olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karaı* tarihi

2184 19 , IV  . 1945



1  •

m s
4965

vereâlenn 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Süloynıan Dfvdi vp 
ar.
Ahiosman mahallesin
de.
Karaman^

Dilekçe özeti

Topi’ak dağıtılnıasın- 
(la ri l*a yd a 1 a ııd 11‘11ın a - 
lan h. -

r>097
r»i08

M. Hilmi (jöneıı. 
Levazım Amirliği l)i- 
riıu'i sınıf erzak am
barı hesap memuru. 
Oltii.

Ilakkınclaki ilâmın 
Imulması dileği h.

4579
"4648

İzzet Zeki üzmen. 
Maliye tahsil memu-' 
ru.
Bünyan - Kayseri.

Haksı?. olarak yargı
lanma kararı ve u- 
yarma eezasa verildi-' 
ğinden şikâyet.

işm

KömisyonUri jcararı ve nfe sebepten verildiği

tİiDekçeİerinde: Toprak dağıtılmasından isti
fade etmek istemişlerdir. ^

Maliye Bakanlığı cevabında: Dilekçilerin 
toprak tevzii talimatnamesinde yazılı olduğu 
veçhile köyde ikamet edip toprağa muhtaç ve zi- 
raatçi kimselerden olmayıp kasabada ikamet et
mekte olmalarına göre ismi geçen talimat hük
münden istifadelerine imkân olmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: Maliye Bakanlığının yazı
sına göre dilekçiler hakkinda komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. • Karar tarihi

2135 10. n .  1945

Dilekçesinde: Sayıştayca kabul edilmeyen ve 
dokuz aylık tahakkuk ettirilen 211 lira 32 ku
ruşun maaşından tazmini hakkındaki ilâmın bo
zulması ve Devlet masrafı olarak kabulünü iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: Her ne 
kadar dilekçinin on yedinci tümen levazım mü
dürlüğünce tahakkuk ettirilen 211 lira 82 kuruş 
maaş deyin tertibinden celbedilen tediye emrine 
müsteniden tesviye edilmiş ise de 17 nci 
tümen muhasebeciliğinin senelik hesabının Sa- 
yıştayca incelenmesi esnasında mezkûr parayı 
alanlara müracaatta haklan bulunmak şartiyle 
muameleyi yapan levazım müdürü ile muamele
yi yapan muhasebeci namına zimmet kaydiyle 
ilâma bağlanmış olmasına göre mezkûr para
nın Devlet masrafı olarak kabulüne imkân ol
madığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü; Millî Savunma Bakanlığı
nın cevabı yazısfna göre Sayıştayca hüküm ve 
karara bağlanmış olan bu iş hakkmda komis
yonca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2136 19. IV . 1945

Dilek(̂ *i: Kayseri Defterdarlığı SajTnanlık kâ
tibi iken tahsil şefinin kızma ,görev verilebilmesi 
için kendisinin Bünyan tahsil memurluğuna tâyin 
edildiğini ve bu yöndeki itiraz ve şikâyetlerinden 
defterdar gücenmiş olduğundan kendisine karş\
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M
bilekçe verenlerin

^  ^  I adı, sanı ve otur- ,
. duğu yer |

Dilekçe özeti

0418
i

5281.

Ali>hmet J;?ahin.
( ‘ezaovinde mahkûm. 
Kutludü^ün köyün
den.
Kf ı̂kin.

Ceza SHi'osini bitirdi* 
ğindon cozueviııdon 
bırakılması diledi h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

istediği gibi muamele yaptığım, haksız blarak yar- 
jçılanma kararı ve uyarma ceza,sı vermiş olduğıuiu 
anlatarak uğradığı haksızlığın düzeltilmtesiııi is- 
temekte<İir.

Maliye Bakanlığınıu cevabında : Dilek(*iniıı 
gor<iek teı*sine haber verme ve şikâyette bulun
mayı al:;;lrî(iılık haline getirmiş geçimsiz ve göre
vinde başarısız bir î işi olduğunu, merkezde kulla- 
naboası uj’gun görülmediğinden Bünyan’a gön
derildiğini ve gerçekte uygulanmış yolsuz bir iş
lem bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Kanunsuz bir işlemin hak
kında uygulandığına kanmış ise ilişikli ilçe yet
kilerine başvuı-makta serbest olduğuna karar ve
rirdi.

Karar No. Karar tarihi

2137 19 . IV . 1945

Dilekçede: Ceza süresini bitirdiği ve sekiz ay 
da fazla süre geçtiği halde henüz salıverihnedi- 
ğinden şikâyel etmekte ve cezaevinden bırakılma
sını istemekte, bu isteği Komisyonca alınan 12 , 
1 . 1944 gün ve 921} sayılı kararla dileğin yerine 
getirdiği bildirildiği lıalde bu karaiHİan bahse
den başvurmasının redlendiğini ve karamı yerine 
getirilmediği bildirilmektedir.

Adalet Bakanlığının cevabında:
Müstedinin katlie teşebbüs suçundan sureti 

katiyede 10 sene ağır hapis cezasına mahkûm edi
lerek cezasının iş esası üzerine müesses Ankara 
cezaevinde çekmekte iken diğer mahkûm arka- 
daşlariyle birlikte mezkûr cezaevinde bulunan 

j malıkûm Rüsteme hırsızlık suçu isnadı suretiyle 
1 iftirada bulunmasından dola^T hakkında kovuş- 

turma yapıldığı ve ayni zamanda cezaevinin inzi
batını ihlâl ettiğinden iş esası üzerine müesses 
cezaevinden çıkarılarak eski cez^vine nakledil
diği ve yeni cezaevinde geçirdiği müddetlerin 
cezasından tenzilini istemiş ise de Ankara Asliye 
(îçüncü ceza malıkemesince bu talebinin redde
dildiği ve Ağır cezaya itirazen vâki başvuması- 
nm da şayanı* kabul görülmediği bu suretle ya
pılan muamelede bir yolsuzluk bulunmadığı ev
velce 30 . VI . 1943 gün ve 90 sayılı yazıda her 
ne kadar adı geçen mahkûmun itirazı üzerine is
tifade ettiği müddetlerin cezasından indirildiği 
ve bu suretle dileğinin yerine getirildiği bildiril-



® ^  Dilekçe verenlerin 
I ve (rtur-rs #Zs  dnğıı yer

Dilekçe öıeti

4027 Vahab îrim:
4077 ] Ziraat öğretmeni. 

. Bingöl.

Cezasının affı voya 
lıafifletilmesi dileği 
h.

Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği^'

' miş ise de bnnım Cumhuriyet Savoısınm hatalı 
işarından ileri geldiği bildirilmektedir.

îsin gereği düfjüriüldü: Bildiriye göre yeni 
cezaevinde inzibatî izlemi gereklendirecek sû  iş
lemiş olan suçlunun inzibat cezasına çarptınl- 

' raasi ve eski cezaevine göndorilmesi Ceza Kanu
nunun hükümlerine göre evvelce yapılan fnyda- 
landıiTİnıadan yetinncliğini gerekl en d ireceği açık 
ve ınahkeıııe karariyle bu cihetin kuvvetleııdiril- 
nıİ!;! bulunmasına göre bu yönden dilekçinin di
leğinin yerine 'getirilmesine imkân bulunmadığı- 

I ğına, ancak resmî makamlara yalnız malûmat 
! vermek j'üzündeu geıveğe âykın kararlar abn- 

masına sebebiyet veren savcı hakkında gerekli iş
lemin yapılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2138 19 . IV . 1945

Dilekçi: Sorumu altında bulunan ziraat am- 
barnıdan zararlı hayvanlann öldürülmesi için 
elde olan silâhlardan bazılarının çalınmasından 
dolayı Bingöl Asliye Ceza mahkemesnıce bir ay 
hapi» ve üç ay da memuriyett<jn yetirilmesine 
lıükmedildiği ve sonra çalman silâhlar ve î^ıçlan 
elde edildiğinden aile şerefinin lekelenmemesi 
için cezasının affını ve olmadığı takdirde hafif
letilmesini istemekte ve silâhların bulunduğuna 
ilgili olan tutanağın onanmış bir suretini gönder
miştir.

Adalet Bakanlığının cevabında:
Dilekçinin tashihi karar talebine boşsavculuk 

ta iştirak ederek evrak YargHayca alâkalı dâire
sine tevdi ettiği ve Yargıtayca hüküm bozularak 
mahalline iade edilmiş olduğu ve mahallî mahke
mesince de suçlunun beratine karar verildiği 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: ^anun yollariyle dilekçi
nin dileği yerine getirilmiş olduğu gelen yazıdan 
ınlaşılmakla yapılacak işlem kalmadığına kaı*ar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2139 29 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı. sanı ve ottır- 

duğu yer
Dilekçe özeti Kornişonun kararı ve ne sebepten verildiği ,

S.
Q_
5075 J Arif öner, ' Dilekçe Komisyonun- Dilekçi dilekçesinde: Bü.>ük savatşa yakılıp
5 1 73  ! Emlâk saRipIorindoıı. daki vosikalju’inm ge- ' yıkdan i»iitün mallarmnı bĉ deli ile ilgili kâgıtla- 

Şiran. ri gönderilmesi h. | rının Kon>isyoıula bulunduğInu 1939 senesinden-
i  I beri bil işte bir son almmadı^ için adı geçen ve«i-

kalannm tarafına gönderilmesini istemektedir.
♦ , Gereği düşünüldü:

IlakkiTiida Komisyonca verilen 17 . V . 1939 
j tarihli vc 210 sayılı karar 26 . VII . 1939 tarihin-
' de dilekçesinde yazdı Ankara Mühendis hanın

daki adresine gönderildiği ve bu dilekçesinde geri 
' gönderilmesini istediği belgelerinin de 9 . II . 1945 

tarihinde 5075/5173 sayılr yazımızla Şiran adre
sine gönderildiği kayden anlaşdmış olduğundan 

] Komisyonca yapdaeak bir işlem olmadığına ka- 
* rar verildi.

Karyr No. Kai-ar tarihi

JL  ______ ______
2140 19 . IV . 1945

4874 ' Mehmet 
| Kaptan, 
i Karakoçaft.

Yıldırım 3236 sayılı kanun hü
kümlerinin uygulan
ması dileği lu

Dilekçesinde: Babası Ahmedi öldüren kaatil- 
1er lıakkında kan gütmeye ait 3236 sajnlı kanun 
hükümlerinin uygulanmasını istemekledir.

Adalet Bakanlığının eevabmda:
Dilekçinin'duruşma sırasında incelendiği ve 

öldürme olayının kan gütme sebebiyle yapılma
yıp iki çoban‘arasında meydana gelen kavga sıra
sında kızgınlıkla vukua geldiği mahkemece anla
şılarak ba]jası Ahmedi öldüren suçlu Hasaiı, Zül- 
tuoğlıı Musa Halil ve Kâmilin (faili müştekili 
gayri muayyen) olarak adam öldürmek .suçundan 
altışar sene ağır ha])is eezalariyle cezalandırıl; 
dıkları ve hükmün de Yargıtaydan onanmak su
retiyle kesinleştiği ve hükümde herhangi bir hata 
bulunmadığı bildirilmiştir.

(îereği düşünüldü: Gelen yazıya göre mahke
mece 3236 sayılı kanun hükmünün uygulanma
dığı şikâyet edilmekle yerinde olmayan şikâyet 
hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapdmasma 
yer olmadığına karar verildi.

Karar No.' Karar tarihi

2141 19 . IV . 1945

4704
^ 8

Nazmiye Kılıç. 
Meşrutiyet mahallesi 
Kelek «okak No. 49 
Nişantaşı - İstanbul.

Yapılan aramada ü- 
zerinden alınajı altm 
bilezik ile P.hO liranın 
verilmesi ı.

Dilekçesinde: Kocası ölü Murtaza’nın suçun
dan dolayı yapılan aramada üzerinden alman 
altın bilezik ile 350 liranın tahsili hususundaki 
dâvasının reddedildiğinden ve bu hususta tâyin 
dtiği vekili Sabri’yi azleylediğini mahkemeye bil-



— 9
Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve  ̂otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

dirmiş olduğu halde bu vekile tebligat yapılarak 
kendisine yapılmadığından şikâyet eylemiştir.

Adalet Bakanlığının cevabında: Dilekçinin 
adı geçen bilezik ve 350 li?*a evrakı nakdiyeden 
dolayı açtığı iki dâvanın da mahkcmece reddolu- 
narak bu kararların kesinlenmiş olduğunu ve avu
katı Sabrı hakkmdaki tebliğat meselesinin Adliye 
yangınirtda yanmış olan dosyasından tetkÜkına 
imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin iddia ettiği al
tın bilezik ve 350 lira hakkmdaki dileği mahke
mece iki defa incelenerek ve kesin hükme bağlan
mış olmasına göre Komisıyonumuzca yapılacak iş
lem olmadığına ve tebliğat hakkmdaki iddiası
nın incelenmesine imkân bulunmadığına göre de 
bu hususta da i.şlem yapılmasına yer bulumııadı- 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2142 19 . IV . 1945

Reis M. M. Kâtip
Balıkesir Ordu. Tokad
II. Karan II. Şarlan M. Devdi

Balıkesir Çorum Denizli
l\ Eiçiof/lu N. Knyaalp F. Asal

Gazianteb İçel Kayseri Kocaeli Ordu Samsun
M. ŞahÂn Ş. Tursan M. K. Şatır /. Tolon t. Çamaş t. Ezgü

W  ̂ Mezun

Van Yozgad Giresun
N. Berker T. D. Karslıoğlu t. Gürak
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Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5897 j Rukiye Sayın.
6033̂ ! Bayır mahallesinde 

. i jandarma çavuşluğun- 
, dan emekli Ali eşi.
1 Reyhaniye.

ölü eşinden kendisi'- 
ne aylık bağlanması 
dileği h.

5263
5371

Tev'̂ fik' öztürk. 
Cezaevinde Keçibur- 
lıı yeni cezaevi mah
kûmlarından.
A\Mın.

Dilekçesinde: On üç sene evvçl ölen eşi jan
darma çavuşlarından • emekli A li’den kendisine 
maaş bağlanmasmı istemiştir.

tçişle'ri Bakanlığı cevabında: Dilekçinin zev
cine 20 seneyi mütecaviz hizmetinden dolayı hük
mü mülga eski tekaüt kaııunu hükmüne uyula
rak tekaüt maaşı bağlanmış ve bu maaşı yüz ku
ruştan aşağı bulunması itibariyle on seneliği de
faten verilerek zevcinin ölümünden evvel Hazine 
ile alâkası kesilmiş olduğuna göre bilâhara vefat 
eden zevcine bu yönden maa  ̂bağlanmasına mev
zuatın müsait olmadığı bildirilmiştir.

<-ereği düşünüldü: İçişleri Bakanlığının ya
zısına göre Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2143 20 . IV . 1945

Yeni cezaevine nakli 
dileği h.

5495
5624

Yunus Cihan ve ar. 
Halk namına kasaba 
mümessili muhtar. 
Tercan.. '

Dilekçesinde: Iş esası üzerine kurulmuş ceza
evine naklini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabında:
Dilekçinin sağlık durumu iş esası üzerine ku

rulmuş cezaevine gönderilmesine müsait olmadı
ğından nakline imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Adalet Bakanlığının yazısına göre Komisyo

numuzca bir işlem yapılmasına yer olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2144 20 . IV . 1945

Tercan İlçesi merke
zinin Tercan istasyo
nuna naklinden vaz
geçilmesi dileği h.

Dilekçelerinde: Tercan ilçesi merkezinin Ma- 
mahatun’dan Tercan Istaiiyonuna naklinden vaz- 

I geçilmesi istenmektedir.
İçişleri Bakanlığı cevabında: Bulunduğu yerin 

ysık sık depremlere mâruz olan ve kâfi pıiktarda 
 ̂ içme suyu da bulunmaya ayni zamanda inkişafa 
' müsait olmayan Tercan ilçesi merkezinin Mama- 
I hatun kasabasından kaldırılarak bir yere nakli 

işi bu kasabanın 14 kilometre uzağındaki deonir- 
, yolunun geçirildiği tarihte düşünülmüş ise de 
I henüz ta ŝavvur halinde bulunduğu ve İçişleri Ba- 
I kanlığınca bu hususta bir işlem olmadığı bildiril- 
' miştir.



il
o>c/ı Dilekçe verenlerin 

adı, sam ve otur
duğu yer

Dilekçe özeti

5850 A. Ki'ıiın Ayhan.
('i fa P. T. T. Memur
luğundan emekli. 
Midyat,

5680
•58U

Ömer Acar ve ar. 
Kasımlı köyünde. 
Karadeniz Ereğlisi.

Çalman esterleri h.

m s 7
Î4052İ

Mehmet Ef.
İhtiyar heyeti namı  ̂
na.
Merkez kazösuıa bağlı 
Çiçekli keller köyü. 
Vozgad.

Emekli muamelesi h.

Orman İdaresinin iz
niyle aldıklan odun
ların kesdlmesine mâ
ni olduğundan şikâ
yet.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşnüldü: Fiilen bir muamele cereyan 
etmeyen bu tasavvur hakkında Komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2145 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Emekliye ayrılmasını dilediği 
halde muamelesi sürüncemede kalmış olduğundan 
sıkıntı içinde olduğunu ve şayet emekli muame
lesi kabul edilmemiş ise uygun bir memuriyete 
naklini istemektedii’.

Ulaştırma Bakanlığı: Dilekçesinin tekaüt mu
amelesi ikmal ve Sayıştayca da vize olunarak ma- 
iıalline. yazılmış olduğunu bildirmiştir.

Cjîereği, düşünüldü: Dilekçinin arzusu yerine 
getirilmiş olduğundan başkaca yapılacak bir ij;̂ - 
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2146 20 . IV .1945

Dilekçelerinde: Çalınan esterlerinden dolayı 
»üratle kovuşturma yapılmasını istemişleiKİir.

İçişleri Bakanhğı: Bu yönde yapılan kovuş
turma üzerine dilekçi İsmail Aydınla arkadaşı 
Tevfik Akyola ait iki esterm bulunarak kendile
rine tevdi edildiği ve diğer Ömer Acar’a ait es
teri çalınan diğer esterleri çalanlarla birlikte 
Adliyeye tevdi olunduğu bildirilmişti^*.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin çalınan ester
lerinden ikisi bulunarak sahiplerine verildiği ve 
Ömer Acar’a ait bulunan esteri çalan kişi de di
ğerleriyle birlikte adalete tevdi olunmasına göre 
Komisyonumuzca yapılacak başka bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2147 20 . IV . 1945

Dilekçelerinde: Orman İdaresinin izniyle al
dıkları odunların kesilmesine Yozgad’m Salmanlı 
bucağı müdür vekilinin teşvikiyle Orta köy ve 
Çiftlik eller köyleri tarafından mâni olunduğu 
anlatılarak şikâyet edilmiştir.

Tarım Bakanlığı cevabında:
Şikâyet üzerine mahalline bir orman amenaj- 

mun mühendisi gönderilmiş ve bölge şefi Baha



Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5663
5794

Emin Kural.
C. H. P. Üyelerinden 
Emekli veznedar. 
Sıışehir.

Tazminat verilmesi ve 
10 lira emekli maaşı
nın terfi eden emsal
lerine nazaran tahsisi 
dileği h.

Karadayı hakkında da mahallinde tahkikata baş- 
Lınmış olduğu.

x\ırıcnajman müheııdisiı tarafından yapılan 
t; ikal neticesinde Çorumun Didirli ve yahşili 
kor lerinin 3116 sayılı kanunun 18 nci maddesini 
değiştiren 3444 sayılı ek Orman Kanununun bi
rinci maddesine göre kanunî mesafe dâhilinde 
bulunmadıkları cihetle evvelce verilen izinlerin 
iptal edilmiş olduğu ve bölge şefi hakkında yapı
lan tahkikat sonunda isnant olunan suçu sabit ol-' 
madığından muhbir hakkında takibat yapılmak 
üzere dosyasının Cumhuriyet »avcısına verildiği 
bildirilmiştir.

(jereği düşünüldü:
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olnıadı- 

ğiHa karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2148 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Veznedarlıkta ktihdam edildiği 
sırada Hususi Muhasebe ve Orman İdaresinin de 
veznedarlıklarında bulunduğundan tekaüdiye- 
sinden başka bu işlerden dolayı da kendisine taz
minat verilmesini ve tahsis olunan 10 lira emekli 
maaşının terfi eden emsallerine nazaran tahsisini 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında:
Dilekçe sahibinin tekaütlüğünü talep eyledi

ği tarihte maaşı 10 liradan ibaret bulunduğundan 
bu' maaşın tekaütlüğüne esas ittihaz edilmiş ol
duğu ve bu muameleden sonra terfi eden emsa
linin tekaüt maaşının kendisine tahsis edilen mik
tara esas olamı^acağı deı^ar olduğu gibi vezne
dar bulunduğu esnada Hususi Muhasebe ve Or
man İdaresinde ifa eylediği veznedarlık için de 
ayrıca Hâzinece tazminat verilmesine kanunî im
kân bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Maliye Bakanlığının yazı
sına göre dilekçinin bu muameleye razı olmadığı 
surette hâdise bir idan mevzuu olduğundan ka
za mercilerine de başvurmakta serbest olduğuna 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2149 20 . rV . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

56î)4
5825'

İrfan Taş.
Buldan ihjcsindc. 
Hnıckli Eınniyot â- 
miri.
Don izli.

I Tekaüt maaşmnı tah
sisinde isabet olmadı
ğından şikâyet.

5502
5 ^

Halil Ertem. 
Cumhuriyet savcılığı 
muavini.
Elâzığ.

Emsaline göre yük
seltilmesi dileği h.

Dilok(‘e<îinde: Tekaüt maaşının tahsisıindo isa- 
bı 1 olnıdaığından şikâyet eylemiştir.

It.'i.şlori Bakanlığı cevabında;
Dilok(*inin 3000 kuruş maaşlı llaidvâri ikinci 

eiiu;iyot ınemunı iken 3201 sayılı Eııııiiyol Teş
kilâtı Kanunu ile memuriyeti ikinci smıf emni
yet Amirliğine tahvil ve maaşı dört bin kuruşa 
iblâğ odihniş ise de bu memuriyette on ay on iki- 

! {jiin vazife gördükten sonra Bakanlık emrine 
alındığı ve bu esnada talobi ile tekaüde sevkolıııı- 
ması hasebiyle 1683 sajnlı Tekaüt* Kanununun
6 ncı maddcvsinin ikilnci fıkrasına gÖre son memu
riyette iki sene hizmeti geçmemiş olduğundan 
daha evvelki vazifesinde geçen üç bin kuruş üre
rinden tekaüt muamelesi yapıl'mış olduğu ve Sa
yıştay Başkanlığının. yazısı da bu merkezde bu
lunduğu bildirilmiştir.

(rereği düşünüldü: İçişleri Bakanlığının yazı
sına göre Komisyonumuzca başkaca bir işlem ya
pılmasına yer olmadığına karar vorildi.

Karar No. Karar tarihi

2150 20 . IV . 1945

Dilekçesinde : 35 lira maaşta yükselme hakkını 
kazanmış olmasına rağmen iki sene bek
lemesine kaı*şılık eînsaline göre terfi ettirilmesi
ni istemektedir.

Adadet Bakanlığı cevabında: Aşağı dereceler
de kadrosuzluk yüzünden beklediği fazla müdde
tin üst derece kıdemine sayılacağını ve ancak di
leğinin 35 lira maaşta iki senelik yükselme müd
detini doldurmuş olduğundan ayırma meclisince 
yapılan tetkikat sonunda yükselmeğe lâyik görü
lerek bir numaralı ayırma meclisince deftere kay
dolunmuş ise de tahsisat bulunmadığından bilâ- 
hara 4598 sayılı kanun.mucibince 31 . V . 1944 
tarihinden itibaren bir üst derece maaşı olan 40 
liraya yükseltilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına kai’ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2151 20 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

5830
5966

Nuri Uçman. 
Veşilköy Rıhtım so
kak No; 48 
Eınokli kurmay tug”- 
bay.
Istaııbııl.

5775 ! Şaban Knşdemir. 
~5903 i Uürükle köjninde. 

Bursa.

Sakatlık maaşı bağ
lanması dileği h.

5296' Salih Ayhan.
5413 i Kapu ınuliallesinde.

Oiıesun.
4700
4774

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Emekliye çıkarıldı
ğından şikâyet.

Dilekçesinde: Haksız olarak emekliye çıkarıl
dığından şikâyet eylemiştir.

Millî SavLumia Bakanlığı eevabmdaf: Dilekçe 
hakkında yetkili sicil âmirlerince söz birliği ile 
ve üstün yetkili âmirce de berkiştirilen 943 sayılı 
kıta siciline görç sicil talimatnamesiniaı 33 ncü 
maddesi delâletiyle 3360 sayılı Tekaüt Kanunu
nun birinci maddesinim (U). fıkraiii uyarınca ya
pılan emekli muamelesi, 18 Ocak tarihinde Yük
sek tasdikten geçmiş olduğiı 3410 sayılı kanunun 
4ii59 Sayılı kanunla değişen ikinci maddesi uya
rınca yetkili üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza 
ve kaııaatları İdarî dâva mevzutı olamayacd.ğı gi
bi bu bapta kazai mercilere de birgüna müraca
atta bulunmaksızın Yüksek Meclise müracaatta 
bulunan dilekçe hakkında Başkanlıkça yapılacalc 
bir muamele olmadığı bildirilmiştir.

(jîereği düşnüidü: Millî Savunma Bakanlığı
nın yazıtjına göre Komjüsyonumuzca bir işlem ya- 
pılmasma üukâu olmadığına ve dilokçiniiı bu iş
lemi kanuna uygun bulmadığı surette İdarî dâva 
açmakta serblist bulunduğuna kaıar verildi.

Karar No. Karar tai’ihi

2152 20 . IV . 1945

Hazine aleyhine istih
sal edip kesinleşmiş 
bulunan ilâmının- in
faz edilmediğinden 
şikâyet,

Dilekçesinde: Harpte sakatlanmış olduğu hal
de kendisine maaş bağlanmamasından şikâyet et
mektedir.

^Millî Savunma Bakanbğı cevabında:
Bursa askerî hastanesmin raporuna nazaran 

dik'kçinifli sakatlığı 55J sayılı kanunda yazüı altı 
dereceden birisine uymadığından kendisine maaş 
bağlanmalına imkân olmadığı bildirilmiştir.

İşin gereği düşünüldü: Millî Savunma Bakan
lığının karşılık yazısına göre Komi^syonumuzca 
bir işlem yapılmasına yer ohuadığına karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

2153- 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Mübadil liumlardaiı Yorgi ve 
Semercioğlu Taptos zinunetindeki alacaklarının 
tahsili hakkmda Hazine aleyhine istihsal edip ke
sinleşmiş bulunan ilâmının infaz edilmemesin
den şikâyet edilmiştii’.
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5725
5856

\! m» t VeşiHuna Sev- 
diııasi’ulhıh Tnalıalle- 
si Dellfıl sokağında, 
Menemen.

54-75
5603

Ahmet rtüçyctnıoz. 
Avukat Oarii.
Arta)i yazıhanesinde. 
Sivas.

Ölü ()̂ »lu gedikli er- 
l)aş1an kondisine ma
aş bağlanma.sı dileği 
h.

AFillî Ordu ve Beledi
yede î?e(̂ 'en hizmetle
rinin tekaütlüğünde 
sayılması dileği h.

Adalet Bakanlığı cevabında:
Bahsi geçen ilâmın infazı hakkmda dilekei 

tarafından icra tahkikatına geçilmemiş olduğu ve 
Maliye Bakanlığı da: Hazine aleyhine istihsal edi
lecek bu kabîl ilâm atın infazı ancak mübadil şa
hısların millî emlâke intikal etmiş gayrimenkul- 
leri veya mübadil namına tahakkuk etmiş câri 
hesapları -bulunmasına mütevakkıf bulunduğu ve 
halbuki ismi geçen şahısların müspet ne gayri- 
menkulleri ve ne de cari hes ı̂pları bulunmadığın
dan ilâmın infazına imkân bulunmadığı ve bu 
cihete dair Danıştay ve Sayıştay kararlarınm 
da bu yolda olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçinin elindeki ilâmı icra dâiresine koyup 

icraya kovuşturma yapmakta serbest olduğuna 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2154 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: ölü oğlu gedikli erba.ş thsan’dan 
kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.'

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: 
Dilekçinin iddia ettiği iki husustan hiç birisi 

1683 sa\alı kanunun 48 ici maddesine uygun ol
madığından kendisine maaş bağlanmasına imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi işleme razı olmadı
ğı surette İdarî kaza merciine başvurmada serbest 
olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2155 20 . IV . 1945

Dilekçasinde: Millî ordu ve belediyede geçen 
hizmetlerinin tekaütlük muamelesinde emniyette 
geçen hizmetine zam ve ilâvesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabında:

788 sayılı Memurin Kanununun müze\ -̂el 
maddesinde Millî Hükümet emrinde bilfiil vazife 
ifa eden memurların hizmette bulundukları müd
det tekaüt ve mazuliyetlerinin hesabında iki kat 
olarak hesap olunacağı yazılı bulunmakta ise de 
20 seneden az hizmet ifa eden memurlann itibarî 
hizmetlerinden dolayı herhangi bir suretle zam 
yapılmasına imkân olmadığı Büyük Meclisnn 695 
sayılı karannm 14 ncü maddesi iktizasından ol-
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

4057 I Mehmet Emin Angın 
4263 ve ar.

Kırmıt köyü çiftçile
ri namına.
Cevlıan.

Arazilerine hara mü
dürlüğünce kş,rışıldı- 
ğmdan şikâyet.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

1 w

masına ve dilekçinin polislikte geçen hijcmetinin 
20 seneyi doldunnamış olmalına şöre bu yoldaki 
dileğinin yeriııo getirilmesine imkân görülemedi
ği gibi ve belediye memurluğunda geçen hizme
tin ise 4085 sayılı kanunun geçici ikinci madde
sinde evvelce belediyelerde hizmet edip de halen 
istihdamlarına devam olunanlar hakkında ahkâ
mı muhtevi olup belediye vazifesinden sonra açık
ta bulunan veyahut diğer ınüesseselerde müstah
dem bulunanlar hakkında bir hükmü, tanımamak
ta olduğuna göre Belediye Tekaüt Sandığının 
kabul etmediği diğer bir belediye memurluğunun 
Umumî Muvazeneye ait bir hizmet olarak kabtı- 
lü cihetine gidilemediği beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü: içişleri Bakanlığının yazı
sına göre dilekçimin iddiası hakkında bir işlem 
yapılmasına yer olmadığına ve bu işleme razı ol
madığı suretle kaza mercilerine ba ş̂vurmakta ser
best olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2156 20 . IV . 1945

Dilekçelerinde: irsen kendilerine geçip sene- 
lerdenberi ellerinde bulunan arazilerine hara 
müdürlüğünce karışıldığından şikâyet edilmiştir.

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanlığı cevabında:
Hâzineye ait olup Tarım Bakanlığı emrine 

verilmiş bulunan Çukurova hara arazisinin ihtiva 
ettiği sınır düzeltilmesine kadastroca başlandığı 
ve bu arada eşhas ile ihtilaflı görülen topraklara 
mütaallik dosyaların kadastro mahkemesine veril
miş olduğundan mezkûr mahkemece halledileceği 
tebii olan bu hususta Bakanlıkça yapılacak bir 
işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yazısı

na göre kaza merciini ilgilendiren bu iş hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

t

Karar No. Karar tarihi

2157 20 . IV  . 1945
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adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve, ne sebepten verildiği

H. Kesim ve ar. 
Külefli köyü ihtiyar 
heyeti âzalanndan. 
Bandınna.

Köylerinin otlakiyesi 
h.

5693
5824

Süleyman Saçak. 
Cezaevinde Mahkûm. 
Aşikpasa mahallesin
den.
Kırşehir.

Para cezasına karşı
lık hapis yattığından 
şikâyet.

Dilekçelerîîıde: Asırlarca köylerinin otlaki- 
yosi bulunan aı;azinin îlce kaymakamlığınca 2311 
sayılı kanun hükmü yanlış uygulanarak ellerijı- 
den alınıp başka köye \Trildiğinden şikâyet edil- 
Tiı ektedir.

içişleri Bakanlığı cevabında:
Külefli köy ile Bereketli köyıi arasındaki mü- 

nazaalı arazinin Bereketli köylülerine ait olan 
kıs^ıı mahkeme karariyle tesbit ve icra marife
tiyle Bereketli köylülerine teslim edilmiş olduğu 
ve bu meyanfla Külefli köyü ile Gökmen çiftliği 
arâ sında mera ihtilâfı da Bereketli* köyü dâhil ol
mak üzere ne uzlaşma suretiyle halledilmiş bulun
duğu ve halen bu hasusta ihtilâflı bir cihet kalma
dığı bildirilmiştir.

(l(M’eği düşünüldü:
Dilekçilerin mahkeme karart haricinde kalan 

arazi j)ar(;a.sı hakkındaki uzlaşmaya razı olmadık
ları takdirde dâva konusu teşkSi eden bu iş hak
kında derlerse dilekçilerin dâva açmakta serbest 
olduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2158 20 . IV . 1945

Dilekçesiıule: Sigara kâğıdı kaçakçılığından 
dolayı mahkûm bulunduğu hapis cezası süresini 
bitirdiğini şitııdi de para cezasnıa mukabil hapis 
yattığından dolayı bu takibattan şikâyet etmek
tedir.

Adalet Bakajılığı cevâbında:
Dilekçinin kesinleşmiş ilâm mucibince sigara 

kâğıdı kaçakçılığından dolayı hapis ve para ceza- 
f;ına mahkûm bulunduğunu ve hapis cezasını çek- 
müş olup halen para cezasının hapse tahvili sure
tiyle infaz edilmekte bulunduğu ve tatbik olunan 
muamelede kanuna muhalif bir cihet görüleme
diğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçi hakkında uygulanan işlem bir hük

mün infazına ilişikli olmasına göre komisyonu
muzca yapılacak başka bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2159 20 . IV  . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Abdullah Gökçek. 
Alâettin köyünde. 
Askerî mâlûl. 
Bünyan - Kayseri.

Sakatlık raporiyle as
kerî vesikasını kay
bettiğinden yenisini 
alıncıya kadar geçen 
süre içinde ikramiye
sinin toptan verilmesi 
h.

4318 I »Sadık Akdoğan. : Ekleme idare ücreti 
4370 Merkez Cudibey O- alacağııun verilmedi-

kulu öğretmeni. 
Trabzon.

ğinden şikâyet.

Dilekçesinde: Altınor derecede harp sakatı ol
duğunu ve sakatlığı rapoıûyle askerî ve«likasmı 
zayi eylediğinden yenisinin tedarikine kadar ge
çen süre içinde askerî ikramiy(Hİen istifade etti- 
rilmediğideıı bu süreye ait ikramiyesinin toi)tan 
verilmesini islemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: 
Zamanında müracaat edenlerden müstahak 

l)u]ûndukları tespit (bilenlere her sene tahakkuk 
eden ikramiyelerin bu husustaki kanun ve tali
matname hükümlerine tevfikan tevziatı yapılmak
ta olduğu ve dilekçinin müracaat ve vesaiki ibraz 
ödemediği senelere ait tahakkukatı için ayrılmış 
tahsisatı bulunmadığından toptan böyle bir ik
ramiye verilmesine imkân olmadığı ve yenisini 
elde ettiği vesaiki üzerine 1944 senesinden iliba- 
ron ikramiyesinin tahakkuk ettirilmekte bulun
duğu bildirilmiştir.

(•ereği düşünüldü: Millî Savunma Bakanlığı 
cevabi yazısına göre dilekçe hakkında başkaca 
işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2160 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Köy okulu başöğretmenliğinde 
bulunduğu zamana ait ekleme idare ücreti alaca
ğının Danıştayın kararına rağmen verilmemesin
den şikâyet edilmektedir.

Millî Kğitim Bakanlığı cevabında:
Adı geçen Trabzon ilbaylığının bu durum<la 

alacaklı bulunan öğretmenlerin alacaklarını büt
çe darlığından ödeyemediği anlaşılmış olduğu 
4357 sayılı kanunun geçici 3 ncü maddesine göre 
1945 malî yılında bu borçların tamamının öden
mesi zaruri bulunduğundan adı geçen borçlar 
için bütçesine borç koyması aksi halde bütçesinin 
tasdik edilmiyeceğinin ilbaylığa yazıldığını bil
dirmiştir.

CJereği düşünüldü: Millî Eğitim Bakanlığının 
yazısına göre Komisyonumuzca yapılacak ])aşka 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2161 20 . IV  . 1945



&
-s A  
5 ^

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
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Dilekçe özeti

i

Komisyontıtı kararı vfe lie siebepten verildiği

5352
5475

5742
5873

5586
5716

Şükrü Toker ve ar. 
(Jrta Hopa mahallesi 
luılkından.
Hopa.

Muhtar seçimi h<

\ecip Yavuz. 
Jlîîmamönü Tacettin 
Camisi müezzini İbra
him evinde.
Ankara.

Dâvalarına dair.

If. Basri Güi’soy. 
İkinci Ordu Müfettiş
liği İnşaat Heyeti. 
Reisi İstihkâm Alba
yı.
Balıkesir.

Askei’î yargıtayca ve
rilip kesinleşen ilâ
mın infaz edilmedi- 
^jndoıı şikâyet.

Dilekçelerinde : Mahallerinin muhtar seçimi
nin yolsuzluğundan bahsile sebepsiz olarak ka?:a 
kaymakamlığının seçilmeyi fesh etmiŞ olduğunu 
ve son belediye seçim defterinin 4541 sayılı ka
nun gereğince muteber bulunduğu halde bu def
terde düzeltmeler yapıldığından şikâyet etmiş
lerdir.

İçişleri Bakanlığı cevabında:
,Bu husıusta yapılan izlemde' bir yolsuzluk ol

madığını ve bütün muamelenin Bakanlığın ver
diği talimata muvafık bulunduğu zikredilmiı t̂ir. 

(lereği düşünüldü :
Dilek üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir 

işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2162 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Üsküdai’daki hanesinin tahliye
si ve icar bedeli hakkındaki dâvalannm sürünce- 
modo bırakılmasından dolayı başka bir hâkime 
baktırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabında:
Usulen muhakemesine bakılmakta olan dâva

lar hakkında vekâletçe yaıjılacak bir muamele ol
madığı bildirilmiştir.

(Jereği düşünüldü:
Kazai mercilerde bakılmakta olan dâvalara 

karışılmıyaeağından bir işlem yapılmasına yer 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2163 20 . IV . 1945

Dilekçesinde; 3410 sayılı kanun hükümlerine 
göre idari merciler tarafından infazı lâzım olan 
ve askerî yargıtayca verilip kesinleşen ilâmın in
faz e<lilmediğinden şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında:
Askerî Yargılayın hükmü dilekçinm albay

lığa terfii icra edilmek suretiyle infaz edilmiş 
olduğu bu defaki talebi ise 3079 safili kanunda 
albaylar için 58 yaşını bitirmek suretiyle kabul 
edilmiş ve albaylıkta bu yaşı doldurmadan yaş 
haddine uğratılmış olduğundan bu muameleye 
itirazdan ibaret bulunması itibariyle 1683 sayılı 
kanunun 62 nci maddesinin yorumuna mahal ol
madığı hakkında Büyük Millet Meclisinin 19 ..V I ,

|i'
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Dilekçe verenlerin

adı, sanı ve otur

duğu yer

Dilekçe özeti Komisyonun karan Âe ne sebepten verildiği

5834
597Q

lla^ııit Özkoç ve ar. 
Tekel Başmüdürlü
ğünde kaçak takibat 
servisinde muhafaza 
ve tahsil memurları. 
Diyai’bakır.

6343
6544

Çocuk zammından is
tifade ettirilmeleri 
dileği h.

İhsan Irk. Evinin tahliyes-i dile-
Reyhan mahallesi Ta- j ği h.- 
yakadın caddesi No.
45
Bursa.

1942 tarih ve 1309 sayılı kaıarıııda beyan olunan 
«ebeplere binaen dilekçinin tekaüde şevkini mev- 
y.ııala uygun bulunduğu görülmekte olduğu ge
rekçesiyle dileğinin yargıtayca reddedilmek su
retiyle hakkındaki mmımelenüı kesinleşmiş oldu
ğu ve bu itibarla vekâletçe yapılacak bir işleaıı 
bulunmadığı bildirilmiştir.

(jereği düşünüldü:
Dilek hakkında yetkili malıkemeden kesinleş

miş karar verildiğine göre Komisyonumuzca bir 
işlem 3'apılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

' 2164 20 . IV . 1945

Dilekçelerinde: Çocuk zammından iütiade et
tirilmelerini istemişlerdir.

Ciümrük ve Tekel Bakanlığı cevabında:
Müstedilerin Tekel İdaresinin çeşitli müstalı- 

demler kadrosunda bulumııalan itibariyle 4598 
sayılı kanun yalnız memurlara çocuk zammı ve
rilmesini âmir olup müteferrik müstahdemlerin 
bu kanunun şümulünden hariç bulunması itiba
riyle Vekâletçe konuda yapılacak bir işlem olma
dığı bildirilmiştir.

Hereği düşünüldü;
Tekel Bakanlığının yazısına göre dilekçiler 

haklarında bir işlem yapılmasına yer olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2165 20 . IV . 1945 
I

Dilekçi dilekçesinde: Bursa’daki evinin kira
cısı tarafından zarar gördüğünü, başka oturacak 
evleri olmadığı için bu evin boşaltılmasını istedik
leri zaman kiracılar tarafından kendilerine- haka
ret edildiğini, evin kendilerine teslimi için yar
gılı makama başvurmuşlarsa da dilekleri kabul 
edilemediğini, kanunda açık olarak verilmiş olan 
hakka göre başka evleri olmadığı için kiracıların 
çıkıp kendilerinin oturmasına izin verilmesi ge
rekli bulunduğunu bildirerek bu haklarının aran
masını istemektedir. ^

İşin gereği düşünüldü: Yargılı makamlarş ait
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duğu yer I
Dilekçe özeti Komisyonun Hararı ve ne sebepten verildiği

47t)2
4766
4300
‘4352

V'usuf Yüncü.
İnönü C. Dondurma
cı.
İskenderun.

Evinin Nakliye Ko
mutanlığınca hususi 
ınasken olarak kulla
nıldığından şikâyet..

6439
'6644

6347
6 ^

Arif Şenlen.
îl. P. T. T. Mihrezzü.
Çorum.

Evlâtlık olarak ya
nında yetiştirmekte 

I olduğu çocuğa ait ço- 
; cuk zammının veril- 

1 nıe.si h.

Ali Karamercan. 
Cumhuriyet mahalle
sinde Çevik sokak 
No. 4 
Kayseri,

İMillî Korunma Ka
nunun 30 ncu mad
desinin doğrultulma- 
sı dileği h.

ve viUfîilı makamlardan (jıkacak hükme tâbi bu 
dilek üzerinde Konnsyonıımuzca bir işlem yapıl- 
nınsnıa ĵ er olma<lığina karar verildi.

ivai-ar No. Karar tarihi

20 . IV . 1945

l)ilek( '̂esinde: Evinin lskendeı*un’da bulunan 
Nakliye Komutanlığınca usulsüz olarak tahliye 
ve hususi mesken olarak kullanılmakta olduğun
dan şikâyet etmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: 
Dilekçinin evinin Millî Savunma mükellefiyeti 

kanunî hükümlerine uyularak Millî Mükellefiyet 
Komisyonumuzca aylığına 25" îra icar takdir edi
lerek vaziyet edildiği ve Nakliyat Komutajılığr 
dairesi olarak kullanılmakta bulunduğu mahallî 
kaymakamlığın ve kıta komutanlığının yazısına 
dayanarak bildirilmiştir.

(iereği düşünüldü:
Komisyonca yapılacak işh'iıı olmadığımı ve 

dilekçi dilerse yetkili kaza mercilerine bjuşvur- 
makta serlıest olduğuna k.orar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2167 20 . IV . 1945

Dilekçi Evlâtlık olarak yanında yetiştirmekte 
olduğu gocuğa ait çocuk zammı verilmediğinden 
dolayı yetkili makama başvurmuşsa da adına kay
dına yapılmamış olduğundan dileği kalıullentne- 
iliğini bildirmekte ve bu hakkın verilmesini iste
mektedir.

İşin gereği düşünüldü: Kanun dışında kalan 
bu dilek hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2168 20 . IV . 1945

Dilekçi dilekçesinde: Zanıamn olağanüstü hal
leri göze alınarak Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesinin doğrul tul masını ve kira para
sının arttınimaainı istemektedir.

î în gereği düşünüldü: Madde doğrultulması 
dileğinde bulunan dij.ekçe hakkında Komisyonu-
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® Dilekçe verenlerin 

^  ^  adı, sanı ve otur- 
Q I duğu yer

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

ııuızca bir işlem yaprlınysına yer olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2169 20 . IV . lî)4r)

6435
6640

Vunus Bahri Şar. 
Tekel Başmüdürlüğü 
.si('il memuru Müzey- 
yon Şar eliyle. 
Edinıc.

İkramiyesinin 
mesi dileği h.

veriİ-

4S59
'4941

ila san Canan. 
l)oykoz bucağında, 
Sarav ilçesi.

l)ilt‘k(̂ i: Devlet hizmetii)de 22 ve Tekel İdare
sinde 011 yedi .sene geçen görev süresinden dolayı 
iki-amiye verilmesi hakkında Sayışlaya başvur
muşsa da emekli (.Mİtarılırî n üeretle çalışmakta 
olanların ikramiye hakkından faydalanmaları bir 
yorum konusu olduğu biKlirilerek dileği kabullen
mediğini anlattıktan sonra bu hakkımn verilme
sini istemektedir.

İşin gereği düşünüldü: Yorum yai)ilma.sııu 
gereklendii‘(*n dilekçe hakkında Komisyonumu/ca 
bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

^lemleketine gitmesi
ne izin verilmesi dile
ği h.

2170 20 . İV . 1945

Dilekçesinde; Alaca kazası jandaınıa .bölük 
komutanlığınca yapılan yanlış inceleme sonun
da nakle tâbi tululduğundan ve memleketinde 
bıraktığı taşınmaz mallarını köy senediyle satmış 
ise de bu malların mahallî iskrm idaresince göç
menlere dağıtılmış olduğundan bunların sattık
ları şahısların ellerinde bırakılması ve kendisinin 
de memlekete gitmesine ve Türkiyenin her tara
fında serbest gezmelerine i:̂ in verilmesini iste
mektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabında;

Dilekçinin Bakanlıklar Kurulunun 3 . 1 .  
1932 tarihli ve 12103 sayılı kararnamesi gereğin
ce (Jarp lilerine gönderilen 440 nüfus aı-asında 
olup ve 'gönderildikleri yerlere yakın olan illerde 
hüsnünijelle Ticaıct ve seyahat edebiLmeleriiiin 
temin olunduğu ve dilekçinin memleketinde bı
raktığı taşınmaz mallan tapuca dilekçi namına 
kayıtlı olmadığına göre kendisinin âdi satışının 
muteber olmadığı ve kayıt olan bu mallar hak
kında şimdiye kadar resmî bir muamelede yapıl
madığı ve yalnız sattığı ev hakkında satmalan 
Necip öztürk tarafından Aalaca kazası mahke
mesine müracaat edilmiş olduğundan yargılan
ma sonuna kadar bir şey denilemiyeceğini bildir
miştir.
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6398
()5‘)6

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

lU'İKH't 'Türkoğlıı.
I )ol'l,ordarlık muhase
be iuümoyyizi.
1/nıir.

Kü(‘ük zabitlikte geç
miş olan hizmet sü- 
le.siniıı mülkî hizmet- 
h'rino katıhnası h.

4ÖS2 
4651 '

Şovki Özkaya.
(Javdar köyü muhtarı. 
Finike.

Vakaoak ilıtiyaçları- 
lun teminine izin ve- 
rilme«i dileği h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

' (iereği düşünüldü:
Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yazı- 

Sitna fçöre dilekçe hakkında Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2171 20 . IV . 1945

Dilekçe sahibi dilekçesinde: Küçük zabitlikte 
geçmiş olan hizmet süresinin mülkî hizmetleriyle 
birleştirilerek emekli işkminin yapılma«ı yolun
daki isteğinin Danıştayca reddedildiğini bildire
rek hakkının aranması dileğinde bulunmaktadır.

tşin gereği düşünüldü: (S03 sayılı Yüksek Mec
lis kararına uyularak Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'2172 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Civar ornunılardan yakacak ih
tiyaçlarının teminine izin verilmesini istemek
tedirler.

Tarım Bakanlığı cevabında: Dilekçilerin mah
rukat İhtiyaçlarının işletme talimatnamesıi gere
ğince temin olunduğu ve teehhür sebebinin mez
kûr köylerin işletme talimatnamevsi ahkâmına .ya- 
naşmıyarak eskisi gibi makta verilmelini isteme
lerinden ileri geldiği ve bu gecikmede işletme 
memurlarının ihmal ve terahisi mevcut olmadığı
nı Finike Revir Amirliğinin bildirdiğine dayanı
larak bildirilmiştir.

(ıcrcği düşünüldü: Tarım Bakanlığının, yazı
sına göre Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2173 20 . IV . 1945

5589  ̂ Suphi Tan. 
5719 İl sulh yargıcı. 

Elâzığ.

Bir derecede iki ter
fi süresi beklediğin
den şikâyet.

Dilekçfesinde: Terfie lâyik görüldüğü halde 
kadrosuzluk yüzünden bir derecede iki terfi sü
resi beklediğinden mağdur olduğu cihetle bu 
hususta mevcut kanuna bir madde eklenmesiini 
istemiştir. -

AdcjJet Bakanlığı cevabında:
Kadrosuzluk yüzünden beknilen müddetin 

üst derece terfilerde sayılamıyacağı ve ancak
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I Dilekçe verenlerin 

adı, sanı ve otur- 
, duğn yer

Dilekçe özeti

6375
6578

Mehmet Necip Soy- 
lııgil.
Bol(‘diye iemesu işleri 
ıruıh{i«ibi:
( îa/ianteb.

5738
5869

IIasan Gök. 
Ivaraealar köyünde 
(lök Musaoğlu. 
Osmaniye.

Komisyonun kararı ve ne sel>epten verildiği

3656 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle bu kanunun 
muvakkat 16 neı maddesi f,̂ ‘reğince 'almakta ol- 
dufçu maaş derecesinde iki terfi müddetini 29 . 
III . 1944 tarihindf) bitird^i cihetle bir üst dere
ce maaşlı olan 60 lira üzerinden maaşının veril
mesi uy(^un olduğu bildirilmiştir.

Hereği düşünüldü:
Dilekçinin kanuna bir madde eklenmt'si için 

dileği yerinde olmadığından reddine ve hakkında 
bir terfi işlemi yapılmış olmasına f?öre ba^ka ya- 
I)ilacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2174 20 . IV . 1945

4085 sayılı kanunda 
doğrultma yapdması 
dileği h.

Osmaniye revir âmir- 
liğince iş verilmedi
ğinden şikâyet.

Djlekçi dilekçesinde: Belediye memurlarının 
korunması sebebiyle 4085 sayılı kanunun genel 
emekli kanuniyle ölçülü bir şekle sokulnuusı için 
adı geçen kanunda gerekli doğrulmanın yapılma
sını i.stemektedir.

îşin gereği düşünüldü: Kanunu doğrultma 
dileğinde bulunan dilekçi hakkında Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar N*o Karar tarihi

2175 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Devlet Omıan İşletmesi Osma
niye Revir Amirliğince iş verilmediğinden şikâ
yet etmektedir.

Tarım Bakanlığı cevabında:
Kanunun köylülere bahşeylediği salâhiyet ha

ricinde ötedenberi orman kaçakçılığını sanat it
tihaz eden dilekçi ve emsallori hakkında takibat 
yapılmakta olduğu ve dilekçiye revir mıntaka- 
sında iş verilmesi hususunun Osmaniye Revir 
Amirliğine tebliğ edilmiş olduğunu bildirmiştir. 

Gereği düşünüldü:
Tarım Bakanlığının yazısına göre dilekçiye iş 

verilmesinin Osmaniye Revir Amirliğine tebliğ 
edilmiş olduğu anlaşılmakla Komisyonumuzca 
başkaca yapdacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2176 20 . IV  . 1945
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• i ora !z; 
Q
5413
.İ̂ )39

I  Dilekçe verenlerin 
i  adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

î Jiuhi Bilgiç.
' J âtııos inhisar ınemu-
I

I rıı halkodası reisi
} Türk Hava Kurumu
! ve Kızılay Cemiyeti
I idare heyeti rızasın

dan.

Askerlik yubeNİ Bas- 
kanından şikâyet.

5576
5706

Raşit Neren. 
Yenişehir Hanımeli 
sokak No. 19 
Ankara.

Süıuerbank müessese- 
.sinde Barem Kanu- 
tıunuıı uygulanması 
h.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

l)ilek(;esinde: Patnos Askerlik Şubesi Bakam 
M. Kemal’ in haksız teeavüzd(; bulunduğundan şi
kâyet etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: Bitlis 
Askerlik Dairesi Reisinin tahkikat fezlekesinin 
bağlı olduğu bununla-beraber meselenin mahke
meye intikal eylemiş bulunduğu bildirilmiştir.

Oereği düşünüldü;
Olay mahkemeye geçmiş olmasına göı*e Ko

misyonumuzca bir işlem yapılma!»ına yer olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2177 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Müstahdem bi'lunduğu Sümer- 
iıank müessesesinde Barem Kanununun key+‘c gö
re uygulanıp yorumlandığından şahsen zarar g ö r 
düğü  gibi memlelutin de zarar gördüğündcT* şi- 
kîV’et edilm ^t^ir

Ekonomi Bakanlığı cevabında; 
îkti.sadi Devlet Teşekküllerine ait muamelât 

ve bu arada Barem Kanunu tatbikatı Başvekâlet 
Umumî Mürakabe Heyeti tarafından her yıl Ba
kanlık ve teşekkül müfettişleri tarafından zaman 
zaman tetkik ve teftiş edilmekte ve herhangi bir 
yanlışlık görüldüğünde bertaraf edilmesine çahş- 
şılmakta olduğu, 3659 sayılı kanunun onuncu 
maddesi şümulüne giren hizmetler ise her mües- 
sesenin hususiyetine göre tâyin ve tefrik edilmek
te olduğu bu hususta herhangi kanunî bir takyit 
olmadığı halde Sümerbank tdare meclisinde itti
haz ecMlen bir kararla onuncu maddeye tâbi me
murların tâyin ve terfileri hakkında esaslı takyi- 
dat konmuş ve bu mevzuda keyfi ve indi bir şe
kilde hareket edilmelsd'önlenmiş olduğu.

İntibakların yapılmasında da kavli ve lâfsi 
beyana itibar edilmeyip tahsil derecelerini göste
ren vesikalar nazarı itibara alınmakta olduğu 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçi hakkında Komisyonumuzca yapılacak 

bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2178 2 0 .r v . 1945
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5481
T)009

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer

Fatma Karaviran. 
Kalecik kazası Ahiler 
iM. Büyük (Hacılar), 
camii müvezzini. 
Ankara.

Dilekçe özeti

Aynı yardım 
ması dileği h.

yapıl-

5251
‘5365

Münir özşuca.
Askerî tevkifhanede 
mevkuf yedek leva- 
zun teğmeni.
Van.

Askerî
kâvet.

yargıçtan $i-

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçesinde: Aynı yardım isteğinde bulun
muştur.

\'akıflar (ıcnel Müdüulüğü cevabında Aynı 
yardım yapılması hakkındaki 4599 sayılı kanu
nun dışında kalan dilekçiye bu kanun hükmünün 
tatbikına imkân olmadığı bildirilmi^ir.

(lereği düşünüldü:
\’̂ akıflar Ocnel Müdürlüğünün yazısına göre 

dilekçe hakkında bir işlem yapılmalına yer olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2179 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Askerî hâkim Vehbi Tuncay’ın 
iılikâbmı haber vermektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında:
Askeri yargıç Vehbi Tunçay hakkında tahki

kat yapılmasına karar verilmiş ve bu dâvamıı 
mahallinde görülmesi de doğru görülmemesinden 
Askerî Yargılamna Kanununun 242. maddesi 
veçhile dâvanın başka bir adlî amirliğe nakli için 
Askerî Yargıtay Başkanlışma teklif yapılinış ve 
henüz bir karara bağlanmamış olduğunu bildir
miştir.

Gereği düşünüldü:
Harbin usulen Askerî Adlî Amirliğe yapılma

sına göre Komisyonumuzca başkaca yapılacak iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2180 20 . IV . 1945

5043 M. özak ve ar. Muamele vergisi alın- , Dilekçesinde: Muamele vergisi Kanunu hü-
5140 Yalvaç kazası dabak masından şikâyet. I kümlefi dâiresinde muafiyet şartlannı haiz ol-

csnafları.
Yalvaç.

dukları halde kendilerinden muamele vergisi alın
masından şikâyet etmişlerdir.

l̂ali\'e Bakanlığı cevabında:
Muamele vergisi hakkındaki kanunun yayım

lanmasından evvel dabaklıkla meşgul olan müs- 
tediler hakkında muafiyet kanıesi almadıkların
dan dolayı herbirerleri namına bu kanunun 52 
nci maddesi mucibince vergi tarholunmasınm 
usulsüzlüğü neticesine varılmış olmakla muame
lenin tashihiyle vergilerin terkim hususu İsparta 
deftei’darlığı vasıtasiyle mahalline yazıldığı bil
dirilmektedir.
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Dilekçe verenüerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Dil^çe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

5784
59Î8

Necmettin Doğan. 
Salhiye Şühada^lan 
sokak No. 96 evde. 
Şam.

5423 Mehmet Ortan.
554^' Ahmedoğlu.

, Hisarardı K. den.
I Muğla.

5494 Mevlûde Bâykuş. 
5623 ! Tuğladağı mahalle- 

I sinde Denizgedikli er
başı Ali Rıza anası. 
Koyulhisar.

(Jereği düşünüldü:
Dilekçilerin arzularının yerine getirilmiş ol

duğu anhiijılmakla Komisyonumuzca basylcaca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2181 20 . IV . 1945

Anavatana gelmesine 
İzin verilmesi dileği 
h.

I l)ilc‘k(^esinde: Anavatana gelmesine izin veril- 
îçişleri Bakanlığı cevabında : 

j meşini istemektedir.
j Dilekçinin Lozan Mualıedesinin 30 neu madde 

uyarınca vatandaşlığımızı zayi eylemesi ve Süriye 
j . tabiiyetine girmesi yönünden vatandaşlığımıza 

kabulüne imkân olmadığı bildirilmiştiı*.
(Jereği düşünüldü:*
Dilekçinin Türk vatandaşı bulunmaması ha

sebiyle dileğinin incelenmesine yer olmadığını 
Komisyonumuzca 12 . . 1944 tarihinde 1327 
numara ile karar verilmiş olduğundan son dilek- 

! çesinin de saklanmalına karar verildi.
I Karar No. Karar tarihi

Sakatlık maaşı bağ
lanması dileğine dair.

2182 20 . IV . 1945

Dilekçesinde : Maluliyet maa.şı bağlanmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında:
Dilekçinin raporunun 551 numaralı kanunu

nun emıaz cetvelinde tâyin edilen dereceden biri
sine uymadığından maaş bağlanmasına imkân ol
madığı bildirilmiştir.

Oereği düşünüldü:
Dilekçi hakkında yapılacak bir işlem olmadı

ğına karar verildi.
Karav Karar taı ihi

2183 20 . IV . 1945

Şehit maaşının ken
disine bağlanması di
leği h.

Dilekçesinde: Şehit olan oğlundan baba.sı 304 
doğumlu Abdurrahman’a maaş tahsis edilmiş ise 
de ölümü dolayısiyle bu maaşın ana olan kendisi
ne bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında:
Eldeki mevzuata göre dilekçinin isteğinin ye

rine getirilmesine imkân olmadığı ve ancak bu 
hususta Büyük Millet Meclisine kanun teklif edil
miş olduğundan bu kanunun kabulü halindç bu
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ö  i Dilekçe verenlerin 

I  adı, sam ve otur- Dllekçe özeti
duğu yer .

Komisyonıuı karan ve ne sebepten verildiği

maaî uı kendisine bağlamasına imkân hâsıl olabi- 
! leceğini bildiımiştir. ^
' Üereği düşünüldü:

Şimdilik Komisyonumuzca yapılacak bir iş- 
• lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Kara.r tarihi

5786 I İsmail Irgın ve ar. 
5920 I İmaret mahallesi No.

10 müezzin.
Ankara.

Memurlara verilmek
te olan maaş zammı 
ve aynı yardımdan 
istifade ettirilmeleri
h.

4908
4997

Şakir Karabekir. 
Müteahhit Sürmeneli. 
Ağn.

Arttırma ve eksiltme 
işlerindeki yolsuzluk
lardan şikâyet.

2184 20 . IV . 1945

Dilekçelerinde: Memurlaıâ verilmekte olan 
maaş zammı ve aynı yardımdan istifade ettiril
melerini istemişlerdir.

Vakıflar Genel Müdürü cevabında; 2762 sa
yılı Vakıflar Kanununun 6 ncı maddesi uyarmca 
mülhak vakıfların herbiri ayn ayrı hükmü şah- 
.siyete ait olup herbirinin iradına göre masrafı 
mütevellilerince te.sbit ve sarfedilmekte olduğu 
ve 4599 - 4178 sayılı kanunların mülhak vakıflar 
müstahdemlerine ilişiği olmadığı cüıetle dilekçi
lerin istihkaklarına zam yapılmasına ve aynı yar
dımdan istifadelerine imkân olmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karai' tarihi

2185 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Ağrı’da ve Doğubayizit tümen
lerinde yapılan yolsuzluklardan şikâyet ve ihba- 
ratta bulunmuştur.

Millî Savunma Bîıkanlığı cevabında: Arttırma 
ve eksiltme işlerinde yolsuzlukIaı*a ait ihbarat 
için Bakanlıkça gerekli tedbir almarak mahalline 
lâzım gelen tebliğat icra kılındığı ve esasen yar
gıçlığa başvurmuş olan dilekçinin özel alacağının 
ödenmesi için ordu müfettişliğine emir verildiği 
bildirihnektedir.

Gereği düşünüldü: Millî Savunma Bakanlığı
nın yazısına göre Komisyonumuzca ba^a yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2186 2 0 .I V . 1945
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1903
15111

Dilekçe verenlerin 
adı, sam ve otur

duğu yer
Şerife Fatnıa Keskin. 
İl hususi muhasebe 
varidat rnemurlann- 
dajı Salâhattin Kes
kin yanında, 
Kütahya.

Dilekçe özeti* Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Yet imlerine eksik ma
aş bağlandığından 
kâyet.

1377
188^

Ahmet Yareı ve ar. 
Tavas ilçesinin Kızıl- 
eabölük bucağı doku
macılarından. 
Denizli.

Kazanç vergisi alın
dığından şikâyet.

Dilekçesinde: Kocasının Galata eski Şeriye 
ınahkemesıinde kâtip olarak geçen hizmeti göze 
alınmıyarak yetimlerine oksik maaş bağlanma
sından ve oğlu Abdurrahman’ın -sağır ve dilsiz 
bulunması sebebiyle kesilen maaşının sağlığı sü
resince verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabında:
Mahallî savcusu yaı*dımiyle yaptırılan takiba

ta göre dilekçinin ölü koca.sının Galata Şeriye 
mahkemesindeki vazifesine ait. bir gûna vesaik 
ibraz ve hattâ şahit gösteımemiş olmasına ve oğlu 
Abdurrahman ise sağır ve dilsizliği sabit olmakta 
ise durumuna göre iş ve güciyle uğraşmasına mâ
ni olmadığına ve mâlûlen maaş kesilmesine sebep 
olamıyacağı Sıhhat heyetince karar verilmiş ol
masına göre Vekâletçe yapılacak muamele olma
dığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin dâvasını ispat 
edecek evrakiyle birlikte idari yargıçlığa başvur
makta serbest olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar twihi

2187 20. IV . 1945

Dilekçelerinde: Ev tezgâhlarında yaptıklan 
iplik dokumalarından dolayı kanuna aykırı ola
rak kazanç vergisi alındığından şikâyet etmiş
lerdir.

Maliye Bakanlığı cevabında:
Dilekçilerin hususi tezgâhlarında dokumacı 

kalfaları istihdam etmek suretiyle ve kâr temin 
etmek maksadiyle yptıkları imalâtlarından dola
yı 2395 numaralı kanunun birinci maddesinin 
(D) fıkrası delâletiyle 20 ve 37 nci maddeleri 
mucibince gündelik gayrisafi kazanç esasma göre 
vergiye tâbi tutulmaları suretiyle yapılan mua
melede kanıma aykırı bir taraf göınilemediği bil
dirilmiştir. Gereği düşünüldü: Maliye Bakan- 
lığınm yazısına göre dilekçileri hakkında Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2188 20. rV , 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti

5429
5555~

Mehmet Ali Küllü. 
Mehmettin mahallesi 
Veşil sokak No. 1 
Diyarbakır,

Emeklilerin de giyim | 
eşyası ve çocuk zam-  ̂
mından faydalanma- ; 
lan dileği h..

4280
^ 2

Beşir Budaklı.
İnönü caddesinde Ha
cı Ahmet Bankuslu/ dileği lı.. 
yanında. ı
Antakya - Hatay.

Halebe gitmek üzere 
pasaport verilmesi

'Komisyonun: kararı vCf ne sebepten verildiği

Dilekçesinde: 4598 - 4306 numaralı kanunlara 
birer madde ilâvesiyle Emeklilerin de g'iyim. eş
yası ve çocuk, zammından taydalanmalarmı iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında:
Devletçe parasız verilecek giyim eşyasından 

istifade edeöek olan memur ve müstahdemlerin 
4306 numaralı kanunun birinci maddesinde yazdı 
olmasına ve emekli, dul ve yetimlerin bu madde 
haricinde kalmasına ve Devlet memurları aylık
larının tevhit ve taadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ba
zı maddeler ilâvesi hakkındaki 4598 sayılı ka
nunun 7. 6 maddeleri icabınca birinci çocuktan 
itibaren beher çocuk için beşer liradan zam veril
mesi ve doğum ve ölüm halinde yapılacak yar
dımlar münhasıran maaş ve ücret alan memurlar 
ile açık maaşı alanlara münhasır bulunduğuna 
ve ancak 4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi ge- 
reşince zâti maaş alanların da bu kanun mucibin
ce dördüncü çocuktan itibaren beher çocuk için 
iki buçuk lira zamdan istifade edebileceği bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçe eldeki kanunlara 
bir madde katılmasına ilişikli bulunmasına göre 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına yer olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2189 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Halep’te bulunan emlâk ve ara
zilerini tasfiye etmek üzere pasaport istediği hal
de verilmediğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabında: Surij' ê Hükümeti 
tarafından hudut dışı edilmiş bulunan dilekçi
nin Suriye’ye gitmesinde mahzur bulunduğu Dış
işleri Bakanlığından bildirilmiş olduğu gibi bu 
şahsın durumu itibariyle de müsaade olunmadığı 
bildirilmiştir.

(jlereği düşünüldü: İçişleri Bakanlığının yazı
sına göre Komisyonumuzca bir işlem yapılamı- 
yacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2190 20. IV . 1945
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Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
4043J Şükrü Temelli.
4Ö93 * Seferihisar ilçesinin 

Uıdırlık mahallesin- 
de.

6730 ! Emekli cami imamı, 
îzmir.

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Birikı^ş maaş fark
larının verilmesi di
leği h.

5308:
5427

Mustafa Ağlar. 
Kirmanlı mahallesin
de.
Karadeniz Ereğbisi.

I)ilek<josinde: Birikmiş mtıâ  farklarının veril
mesini' istemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı cevabında: 1340 - 
1930 yılı soıııma kadar olan hayrat hademeleri 
kadro ve defterlerinde Sefenlıisar’da biri Hıdır- 
bey diğer adiyle Müftü camii ve yine Hıdırbey 
Çarşı mescidi bulunduşu, bunlardan Hıdırbey 
camiinin imameti, bilâhara imamet ve hitabet 
kadrosu 10 lira ve Hıdırbey Tarşı mescidi ima
met maaşı iki lira olduğu ve bu kadrolarda deği
şiklik 3’apılmadığı ve adı jçeçenin dilekçesinde 
(Hıdırbey) Çarşı camii imamı bulunduğunu yaz
mış ise de bunyu Hıdırbey çarşı mescidi olması 
gerektiğini ve esasen kadrosu iki lira aalı maaş 
olmasına binaen bir tenzilât yapılmadığı bildiril
miştir.

(«ereği düşünüldü: Dilekçinin iddiasının ev
velce Danıştayca incelenmiş olmasına göre Ko
misyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. ■Karar taıihi

2191 20 . IV . 1945

Evinde arama yapıl
dığından şikâyet.

I - w

Dilekçesinde: Karadeniz Ereğlisi Etibank sa
tış bürosu şefliğine kömür çaldığı ihbar edilerek 
usulen arama -emri alınmadan ve ihbarın doğru
luğu tesbit edilmeden evinde arama yapılarak zâti 
kömürünün çalınnuş sayılarak kaldırıldığından 
şikâyet edilmelrtedir.

Adalet Bakanlığı cevabında Vuku bulan ihbar 
ve şikâyet üzerine usulen alman arama enirine 
istinaden dilekçi hanesinde taharriyat yapılmış 
olduğu ve satın aldığı mahallerden yapılan tah
kikatta kömür aldığı sabit olmadığından usulen 
hakkında âmme dâvası açılarak mahkemeye tevdi 
olunduğu ve muhakemesinin icra halinde bulun
duğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Kömür çalmasından dolayı 
mahkemeye verilmiş bulunan dilekçi hakkında 
Komisyonumuzca işlem yapılmasına yer olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2192 20 . I V . 1945
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^  ; adı, sanı ve otur- 
Q dtıgu yer

Dilekçe özeti Komisyonun karan ve ne sebepten verildiği

5667 1 Ziya Aydınalp.
5798 * Dişkapıda Atıfbey 

mahallesinde No. 313 
Emekli albay. 
Ankara.

Emekliye çıkarıldı
ğından şikâyet.

5447
5575

5367
"5493*

Mehmet Parlak.
Hisar mahallesinde ı 
öğretmcsjı. !
Haşan Şahin yanın-' 
da. !
Sandıklı.

İkramiyesinin kesildi
ğinden şikâyet.

Halit Tunçer.
H ünad Y  anıkoğlu 
mahallesinde 'fan so
kak No. 17 
Kayseri.

Fiyat farkı dileğim 
Ofis İdaresinin ka- 
büllenmesinden şikâ
yet.

Dilekçesinde; Haksız olarak sieillen emekliye 
(•ıkaııldığından işkâyet etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabında: Esasen 
3410 sayılı kanunun 4259 numaralı kanunla de
ğişen ikinci maddesinde salahiyetli üstlerin sicil
de yazılı mülâhaza ve kanaatları İdarî dâva mev
zuu olamıyacağı gibi ahiren vefat eden dilekçi
nin herhangfi şekilde kazai mercie müracaatta 
bulunmamış olduğu ve bu hulusta Bakanlıkça 
yapılacak bir işlem olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin ölmüş bulun
masına göre dileği yerinde olsa bile görevinin 
geri verilmesine maddeten imkân olmadığından 
yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2193 20 . IV . 1945

- Dilekçesinde: 4500 sayılı kanunla verilen bir 
maaş nispetindeki ikramiyesitnin yolsuz yere ke
sildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabında:
Dilekçe sahibinin ikramiye maaşı hakkındaki 

nuıamclenin tashihi; ve kendisine tebliğat yapıl- 
nıaımş ise biran evvel tebliği hususunun Konya 
vilâyeti defterdarlığına yazılmış olduğu bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü:
Olay Hakkında dilekçi tarafından Danıştaya 

başvurmuş olduğu dilekçesinden anlaşılmakla be
raber işlemin düzeltilmesi İMaliyece ilgililere ve 
dilekçice tebliğat ifa edimiş olduğu da ilâve edil
mesine göre Komisyonumuzca başkaca bir işlem 
yapılmasma yer olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2194 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Ofis Genel Müdürlüğünün Kay
seri ve Fakıh’da inşaatım deruhte^eylediği am
barlarının inşaatını ifa etmiş ise de olağanüstü 
zamanı göze alarak bu husustaki Bakanlar Kuru
lu kararına rağmen fiyat farkı dileğini Ofis İda
resinin kabullenmemesinde şikâyette bulunmuştur.

Ticaret Bakanlığı:

Dilekçinin taahhüdatı zamanında fiyat fark- 
alrı hak bîı* hal almadığı gibi fiyatlann artmak
ta olduğundan da şikâyette bulunmadığı ve mu-
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Dilekçe rerenlem 
adı. sanı ve otur

duğu yer
JDilekçe özeti

5659
06IÜ

Fiiruk Dikilen. 
Vıldu’iın Bayazii ca
mii ba.̂ ınüc7,zini ve 
kay umu.
Kütahya.

Cîe(̂ en hizmetine kar
şılık ikramiye veril
mesi dileği h.

63W Tevfik Çağlar.
Millî Savunma Ba
kanlığı Zatişleri dâi
resi ınotörlü şube ikin
ci kısım âmiri P. Yar- 
bacı.
Ankara.

Askerî yargıtayca 
hakkında verilen ka
rarın Bakanlıkça ta- 
nnıniası uygulanması 
h.

Komisyonun İcarar; ye ne sebepten verildiği

kavelede her lüı-Iü fiyut Farklarının nazarı itibare 
alrıulığı kabul edilmiş oi'mnsına göre Bakanlık<ja 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçinin isteği bir dâva konusu olmakla

vi'tkili kaza makamlarına başvurmakta serbes.t 
* ( *

olduğuna karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2195 20 . IV . 1945

Dilek<*esindç: İhtiyar alup vazife görmiye ta
kati olmadığından geçen hizmetine mukabil ik
ramiye verilmesini istemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabında:
Cami ve mescit hademelerinin Baıcm K̂ anunu 

hükümlerine tâbi olmadıkları 22 . IV . 1935 ta
rihli 2/2392 sayılı kararname ile menyete kon
muş olan cami hademesi tüzüğünün hükümlerine 
tâbi bulunduğu ve bu tüzükte ise hayrat hademe
lerinden otuz sene hizmet görenlei’C ikramiye ve
rileceği hakkında bir hüküm olmayıp yalnız hiz- 
nıct görecek «h'i-ocetlc yaşlı veya mâlûl olalarnı 
yaşlai’i ve hizmetleri gözöfıünde tutularak kendi
lerine sonsuz izin verilerek yerlerine bir vekil 
gösterirlerse aylıklarının tamamını göstermezler
se yansının hayat kaydı şartiyle kendilerine ve
rilmesi adı geçen tüzük .sarahati iktiza-sından bu
lunduğu ve dilekçinin takatsilliğinden bahset  ̂
meşine göre adı geçen nizamname şekli dairesinde 
Kütahya Vakıflar İdaresi Müdürlüğüne müra
caatta bulunması lâzımgelecbğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçinin Vakıflar Genel Müdürlüğünün ya

zısı dairesinde harekette serbest bulunmak üzere 
Komitsyonunuızea yapılacak işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2196 '20 . IV . 1945

Askerî Yargılayın, nasıplarmın düzeltilmesi 
hakkında verdiği kararın Bakanlıkça tamamen 
sağlanmasını istemektedir.

Keyfiyet Millî Savunma Bakanlığından sorul
muş ve alınan cevapta; Dilekçinin Askerî Yargı- 
taya açmış olduğu dâva sonunda sâdır olan 3 . 
TA' .1944 taınhli 2512 sayılı karara uyularak
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nHekye verenlerin 

^  • H(lı, san» ve otur-<I f)ilekçe özeti
duğu yer

UÜ85 Kenıulettin Güncrgin. 
0269 gazi cad.

No. 220 kat 4 
Sisli - İstanbul.

Hakkıntla uygıüaııan 
eıufkli i.'jlerinin dü- 
/ f l t ih u cs i  dileği lı.

521Î0 Fnat Süer. 
r>340 Toptaıjı cezaevinde 

malikimi,
l.stanbul.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

üslteğnıenlik nasbııun 10 . X . 133G tarihine gö- 
türiildüyü ve bn nasıplı üsteğmenler 1 . V'I . 
1341 tarihinde yüzbaşılığa terfi etnıişlei’se 
de ted’ide esas olan sicilinin o tariht-e terfiini 
temin edemiyeeek fjekilde - menli - olması ve yüz- 
ba.şılrğa ehliyetinin ancak 31 . X . 1926 tarihli 
sieil ile tâayyün etmesi hasebiyle 30 . VIII . 192S 
olan yüzbaîjılık nasbinin, sicil tarihini takip eden 
30 . VIII . 1927 olarak ve mütaakıp nasıplârının 
da buna göre düzeltildiği ve bu sebeple yarbay
lığa da 30 . VIII . 1943 den muteber olmak üzere 
yükseltilmiş ve askerî Vargıtayın bahsi gecen 
ilâmının bu suretle tamamen infaz edilmiş oldu
ğu bildirilmiştir.

(»ereği düşünüldü: üsteğmenlikten sonraki na- 
sıplarnnn Bakanlık( â askerî mevzuat dairesinde 
düzeltildiği anlaşılan dilekrinin. iddiasında mu
sir î ie verilen kararın tavzihi dileğiyle askerî 
yaıgjtayu başvurmakta serbest olduğuna kaınr 
vc*rildi.

Karar No. Karar tarihi

2197 20 . IV . 1945

Dilekçesinde: Usulsüz olarak 3360 sayılı ka
nunun (IJ) fıkrasına uyularak hakkında uygula
nan emekli işlemininin düzeltilmesini istemiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı:
Dilekçinin sicil âmirlerince veıilen fena si

cili üzerine hakknıda tatbik olunan muamele u.sul 
ve talimata uygun bulunduğu ve bu muameleye 
kanaat etmiyen dilekt;inin açmrş olduğu idan dâ
vanın da as]\erî yargıtayca reddedildiğine göre 
Bakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığını 
bildirmiştir.

Geı*eği düşünüldü: , •
Yüksek Kamutayın 311 sayılı kararı gereğin

ce Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına yer 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2198 20 . IV . 1945

Mahkûm olduğu ceza
nın Adlî hata sebe
biyle kaldırrlnuısı h.

Dilekçesinde: Hırsızlıktan mahkûm ofduşu 15 
sene ağır hapis cezasının adli hata sebebijMe kal
dırılmasını istemiştir.

Alilli Savunma Bakanlığı:
Dilekçinin mahkûm bulunduğu ceza hakkında
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o
Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Dilekçe özeti Komisyonuıı İcaran ve ne sel>epten verildiği

I1 _ _ _ _  ___  ____ ._______  ________ __ _ ___
' . Tcmyi/. ınahkenıe.sine vuku l>ulnn iadei muhake

me talebi de reddedilerek hakkındaki hükmün 
kesinleşmiş oJdu^u Vekîilet(;e yapılacak bir mua
mele olmadi;ğ:j bildirilmiştir, 

fîereği düşünüldü:.
Hakkında verilip kesinleşen nuıhkeme kararına 

vo meselenin mahiyetine nazaran Komisyonumuz
ca bir işiem yapılmasına yer olmadığ:ına karar 
verildi.

Karar Xo. Kurar tarihi

2199 20 . IV . 1945

5368
5494

Mustafa Kayra. 
Ismailsefa fwkak No. 
^4 hanede.
Aksaray - Venikapı. 
İstanbul.

Derece üzerinden ma
aş ballanması diledi 
h.

I -

Dilekçesimle : (Jörev uğrunda sakatlandığın
dan «lerooe üzerinden maaş bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığı.;
Dilekt;e sîihibinin icra ettiği maluliyet 551 

sayıli'kanunda yazılı altı dereceden birisine uy- 
î‘ un olmadığından dileğinin yerine getirilmesine 
imk;1n olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü:
Dilekçinin bu işleme razı olmadığı surette ka

za merciine müracaatta serbest olduğuna karar 
verildi.

Karar \o. Karar tarihi

2200 20 . IV . 1945

^M:i9
4191

Salih Balban.
Askeri Po8ta No. 
14162
Stnıf 4 hesap memu- 
rn.
Adapazarı.

Ccretli hizmetlerinin 
de emekliliğinde sa
yılması h.

nilekecsinde: Teretli hizmetleriijin de emekli
liğine t'iili fıizmetine katılmasım istemektedir. 

•Millî Savunma Bakanlığı cevabında:
Dilekçinin Millî Savunmaca hizmetinin l̂ >sbi- 

tinde 16S3 sayılı Tekaütlük Kanununun ikinci 
maddesinin 8 nci fıkrfi.sınm son bendine uygnn 
olarak 20 yaşına vusulünden evvel geçen dört sene 
bir ay üç günlük hizmet müddetinden düşürülmüş 
olduğu bu hizmetin tekaütlük hizmetinden sayıl- 
ma>i:na kanunen imkân olmadığı Büyük harp ve 
î.stiklâl harbinden terhisinde umum meyanında 
kendisine* verilen ceman beş aylık maaşı ileri 
sürerek bu beş aylık hizmetine ilâve eılilmesi lıak- 
kındaki talebi de kezalik hizmet harici bulunması 
itibariyle fiili vazife olarak kabul edilmesine mâ
ni olduğunu ve ücretli hizmetlerin de yine bu



<y Dilekçe verenlerin

adı, sanı ve otur

duğu yer

Dilekçe özeti Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

hiznıoto zam ve ilâvesine mevzuatın müsait olma
dığı bildirilmiştir,

öreği düşünüldü:
Millî Savunma Bakanlığının yazısına' göre 

dilekçi bu işleme razı olmadığı surette idari kaza 
merciine başvurmakta serbest olduğuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2201 20 . IV . 1945

5708 KAmil Gürses. 
5839' Venieami imamı.

I Anlakva - Hatav.

Çocuk zammı 
inesi dileği îı.

veril- l)ilek(,'esin(le: Kendisine de sair memurlar gi
bi rocuk zammı verilmesi ve aynı yardım yapıl
masını istemiştir.

Vakıflar (ienel.Müdürlüğü cevabında': Dilek- 
(•inin mülhak evkafa bağlı Zühriye vakfı hayra
tına.ait eami imamı olması itibariyle memurin 
hakkındaki çocuk zammı ve aynı yardımdan isti
fadesine imkân olmadığı ve ancak her biri ayrı 
hükmi şahsiyeti olan mülhak vakıfların malî uz
luğu nispetinde müstahdemlerine husu.si bütçele- 

.riyle mütenasip zam yapılabileceği cihetle dilek
çinin senelik 110 lira ücretinin 260 liraya yüksel
tildiğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü: Aynı yaı*dım ve çocuk zam
mından i.stifadesine imkân olmadığı ve ancak 
senelik ücretinin 260 liraya İblâğı suretiyle yar
dım yapılmış olduğu bildirilmesine göre Komis
yonumuzca başkaca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

2202 20 . IV . 1945

4955 Memduh Mazlum A- 
1aybek.
Belediye-istimlâk mü
dürlüğü şefi. 
İstanbul.

Ücretle geçen hizme
tinin emekliliğinde 
göze alınması h;

Dilekçesinde üç buçuk yıllık ücretle geçen 
belediye hizmetinin emekliliğinde göze alınmasını 
istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabında: Fiilen ücretle 
geçen hizmet müddetlerinin 1683 sayılı askeri 
mülkî tekaüt kanununun 23 ncü maddesine ait 
185 sayılı karar muvacehesinde nazarA alınmasına 
imkân olmadığı ve bu hususta İstanbul vali ve
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V ' Dilekçe verenlerin

o 1 adı, sanı ve otur- 
5  I duğu yer

Dilekçe özeti

5887
6023

Süleyman Ertimen ve 
ar.
('onup demiryolları | 
memurları namına, 
bekçi. ' i
Nıı.saybin. !

Maa.şlanna zam 
pılmasi h.

ya-

Komisyonnn karan ve ne sebepten verildiği

belediye reisliği, ile Sayıştay Ba*şkanlığı arasın
da geçen muhaberat .suretinin bağlı olduğu bildi
rilmiştir.

(Jereği düşünüldü: Komisyonumuzca yapılacak 
l)iı* işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2203 20 . IV . 1945

Dilekçe telgraflarında maaşlarnıın yeteraizli- 
ğinden şikâyetle zam yapılm.ısı ve haklarında İş 
Kîiruınuııun uygulanmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığı cevabında: Cenup demir
yolları işletme müdürlüğünün bulunduğu Kara- 
kamış'taki komiserlerimizden son defa alınan
11 . XII . 1944 tarihli bir tel yazısiyle Diyarba
kır iktisat Müdürlüğünün iştiı*akiyle şirket ve 
müstahdemleri arasında yapılan mü^ke»-e sonun
da 35 nispetinde bir zam icrasının karam bağ
landığı bildirilmiş olduğu işar edilmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin arzulan yeri
ne getirilmiş olduğundan başkaca yapılacak işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No.. Karar tariiıi.

2204 20 . IV . 1945

5427
5553

Edip'Herinsev. 
Sümerbank etûd ve 

I  telsiz müdürlüğü mu- 
i haberat şefi.
' Ankaitı.

Şirkette geçen hizme
tinin emekli vsüresine 
eklenmesi h.

Dilekçesinde: İzmir, Kasaba hattırun şirket 
tar4ifından idare edildiği zamanda yaptığı sekiz 
buçuk .senelik hizmetinin emekli süresine eklen
mesi ve bu sebeple 4640 numaralı kanunda bir 
madde eklenmesini istemektedir.

Ekonomi Bakanlığı; Dilekçinin mezkûr kanun
dan isıtifade edebilmesi için Devlet Demiryolları 
emrinde müstahdem bulunması meşrut olup hal
buki hattın Ilükümote devrinden evvel Sümer
bank İdaresine geçmiş olduğu cihetle dileğinin 
yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü: Elde kanun konulanna bir



t »

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur-İ lQ duğıı yer

Dilekçe öze î Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

maddo katılmasını istiyon dilekçe hakkında Ko
misyonumuzca yapılacak hiı* işlem olmadışına ka
rar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2205 20 . IV . 1945

Reis
Balıkesir

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan

Kâtip 
Tokad 

M. J)eveli
Balıkesir 
P. Etçioğlu

Çorum 
N. Kay a alp

Denizli 
F. Asal

(jlazianteb KaysM̂ ri Kocaeli
.]/. Şahin M. K. Şahr t. Tolon

Samsun
Mezun

Van 
.V. Berker
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İ l :

3234
3398

adı, sanı ve otur
duğu yer

Yusuf Boğ.
Ortn ınnlıallesinde 
l)«*llj'ı] Osınanoğlu. 
<>‘n*d.' Bolu.

Dilekçe özeti

Cezaevinden kaçarak 
e.̂ ini öldüren suçlu- 
nujı ınulıaf azası nıla 
dikkat j'östernıiyfu-

1 erden şikâyet.

Komisyonun kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Su<,;tan eezah Osman’ın cezaevinde 
muliat'azasında dikkat j^östenniyejı (»erede savcısı 
Sami Arkan ile jaiKİarma komutanı Sami Ulu- 
can'ın hakUuında şikâyetle bulurtmaktadır.

Adalet Bakanlığının eezai.'jleri Genel Müdüıü 
Baha A?wkan beraber olarak Komisyonda yapı
lan iiKM.'lem ede: Ozaevinden kaeıp dışarıda dilek- 
(Miıin karısını öldüren Osman’ın cezaevinden kaç
masında şikâyet edilenlerden .savcıya û varma 
ce /ası v(‘riJmiş olduğu ve ba,şkaca bir işlem yapıl
masına kanunen imkAn bulnnmadığı fîörülmekle 
Komisyonca da yapılacak bir işlem olmadığına 
karai’ v(‘rildi.

Karar No. Karar tarihi

2206 3 . V . 1045

IJei.s
Balıkesir

M. M. 
Ordu 

//. Şarlan

Kâtip 
Tokad' 

M. Develi
Afyun K. Balıkesir rorunı Denizli 

.1. T(i.̂ f:apıfı II. Onui S. Kafjaalp F. Asal

(îazianleb 
M. Şahin

Kaı*s 
Z. Orhon

Kayseri
M. K. Şatır

Samsun 
/. Kzqi\

Van 
N. Herker

Giresun 
/. fiiirak
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S.

İ l
86ü
8Ü6

5U9G
6137

Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer
Refik (tüleıj.
LAleli cîîd. 19 No. lı 
Apart,
Knıekli müfettiş. 
İstanbul.

Dilekçe özeti

Mükellef olmadığı 
halde tarhedilen var
lık vergisine dair.

Kemal ünver. 
İstanbul Erkek Lise
si tabiiye öğretmeni. 
Istîinbul. *

Yükseltilmesi
h.

dileği

Komisyonun kaı*arı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Mükellef olmadığı balde bin liralık 
varitk ver'çisiyle mükeller tutulduğumlaıı şikâyet 
etmektedir.

Maliye Vekâleti vasıtalı vergiler umum mü- 
düi’ü Fent Melen ve muavini Şükrü Birgili hazır 
oldukları halde yapılan tetkikatta dilekçinin 
4305 sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı mü
kellef zümrelerden biriyle alâkalı olmadığı ve 
tarhedilen verginin yersiz ve luıksız yere tarholun- 
duğu anlaşılmakla ödenmiş olduğu aıüaşılan bu 
verginin iadesine söz birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2207 7 . V I . U»45

Dilekçi: Yüksek tahsil yapmış olduğu halde 
emsalleri veçhile t(>rfi eti irilmediğinden şikâyet 
eylemektedir.

Bu işe ait Bakanlığın tezkeresiyle Komisyona 
çağırdan Bakanlık Zat işleri Müdürü ; İhsan Er- 
kal’ın verdiği izahat tetkik olundu.

1341 de Dişçi Okulundan mezun olan dilekçi
nin 1929 da Kabataş Lisesi tabiiye öğretmenliği
ne ve on ay sonra İstanbul Erkek Liŝ 3si jimnas
tik öğretmenliğine 25 lira ile tâyin kılınmış ■̂e 
1930 dan 1938 e .kadar bu miktar maaşla ödev 
görmüş 1938 de ise ayni mektebin biyoloji ve fen 
bilgisi öğretmenliğine tâyin ve maaşı 30 liraya 
çıkarıhuış ve hakkında 1702 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi tatbik kılındığından terfi ettirilmediği 
anlaşılmıştır.
' Komisyonda yapılan son oturumda yine çağ

rılan Ihsan Erkal’ın Vekâlet adına kabul eyledi
ğine göre Yüksek tahsil görmüş olanlar hakkında 
adı geçen 17 nci maddenin tatbikında isabet ola
mayacağı beliı-tilmiş ve şu hesaba göre dilekçinin 
maaşının kanun ve adalete uygun olarak 50 liraya 
çıkarılması uygun görülmüştür.

İşin gereği düşünüldü: Dilekçinin şikâyeti 
haklı görülmüş ve Bakanlıkça kanunun yanlış tat
bik edildiği belinniş olmakla maaşının 50 liraya 
çıkanlma.sına ve yüksek tahsil gören emsalleri 
veçhile kanun dairesinde hakkında bundan böyle 
iş yapılmasına söz birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2208 7 . V I . 1945



i  ^  adı, sanı ve otur-
S  d tı^  yer

Dilekçe özeti

6228 Jlyljt Korkut. , Vükseltihuasiııiu k*- 
S ü lî i . ' nıiı î (îilegi İ\.6418 j  ‘‘̂ hI tan alı met

5788
:m 2

y;ıı-f>-ıcı.
Islaııbul.

Kümisyonuıı kaıan ve’ nii siebelrteh verildiği

Mahrum edildiği terfi hakkının .verilmesini 
istemektedir.

Adalet Bakanliffmuı karçdı^uıdk:
tki defa yükselme defterine ge<;en dilekçe sa

hibinin teklif olunan yerleri kabul etmeme.si üze
rine Hâkimler Kanununun 59 neu maddesi mu> 
eibinee bir daha yükselemiyeceklen sarahatine 
müsteniden terfiden mahrum bırakıldıj&ı bu se
beple 4598 sayılı kanunun 4 neü maddesi hük
münden du istifade ettirilememiş olduğu ve adı 
p:e<:enin ehliyetli olmasına, binaen maaş derecesi
nin yükseltilmesi Bakanlıkça da arzuya şayan 
şayan ise de Hâkimler Kanununun zikredilen 

maddesine göve kadrosuz olarak yüksek,maaş ve
rilmediğini beyandan ibarettir.^

fş düşünüldü:
Tetkik olunan evrak münderecatına ve Ko

misyonda şifahen dinlerlileİı Bakanlık iııüsteşan- 
nnı tarzı beyanına göre adı geçen dilekçe sahibi
nin iki defa tercihan terfie şayan görüldüğü vo 
kadrosuzluk \iizünden mahallinde terfii yapıla
madığı ve teklif olunan yerleri kendisinin v<‘ 
aile efradının hastalık gibi zaruri st;beplcrden 
kabul edenjomiş olduğunun vesaikle te.sb.it edil
diği ve evvelce îstanburdan gayri birçok şehir 
v(‘ kasubalarda vazife gördüğü ve halen teH'iine 
mâni bir hali bulunmadığı gibi Vekâletçe ehli
yetli bir hâkim olarak tanındığı ve terfii de şa
yanı arzu 1)ulunduğu bildirilmiş olmasına naza
ran kadrosuzluk yüzünden mahallinde terfi etti- 
rilmiyen dilekçe sahibinin son neşrolunan 4598 
sayılı kanunun 4 neü maddesi mucibince terfi 
ettirilmesi Bakanlıkça kanuna uygun görülememiş 
ise de Bakanlığtn son ve katı olarak tatbik eylediği 
bu muameleler aleyhine Hâkimler Kanunu hü
kümlerine göre İdarî bir dâva açmak salâhiyeti 
bulunmamış olduğundan bu bakımdan işin Ko
misyonda tetkiki zaruri gölülmüş ve dilekçe hak
kında 4598 sayılı kanunun 40 ncı maldcsinin 
mutlak olan hükümlerinin tatbiki ile maaşının 
arttınlması lüzumuna oybirliğiyle karar veril
miştir.

Karar No. Karar tarihi

2209 7 . V I , 1945



î)iîekj5€, verenlerin 
adı, sim ve otur- ı

düğıı yer Dilekçe özeti
'6450
6655

YaliA'â'Alatlı. 
Bayraklı 1641 nci so
kak Nü. 14/1 
İzmir.

Kmokli ışleınîniıı dü- 
/olti!mtVrdileği lı.

kuniisyomiM karan ve no sebepten verildiği

3ÎİHÎ Savunma Ha.şkanlığınea 11)35 yılında 
tiitbik odiU'n tckaiıl ımıamolesinin kanunsfızlıı- 
f'iunlan şikâyc't olunmaktadır.

Y a p ıla n  Irtk ik a tta : l)iU'k«H“ üzerinde K om is
yonda 1(S . I . lî)45 tarilıin do lî)68 sayılı k a ra r 
verilm iş olm akla yap ıla cak başka işlem 'olm adığı- 
na ve evrakın saklanmaj<ına k a ra r ve rild i.

Karar No. Karar tarihi

2210 7 . VI . lî)45

3581
"4650

Fikret ÜJigür. iMıntihana {rinne iıak-
Donanınacı tıiahallesi kının verilmesi. 
Aydoğdu sokak No. j 
3« !
Karîjıyaka - İzmir. j

Dileketide: İzmir Atatürk Lisesinde j?irdi'<i 
bitirme imtihanında okulların erk«'n tatili yü
zünden okufulmanıış konulardan soru si>u’uldu*"u 
için muvaffak olmadığını bunun 170 sayılı teb
liğler dergesindc neşrolunan 827 sıra numaralı 
tamime aykırı olduğunu bu sebeple imtihan ol
ma hakkını zâyi ettiğini çıkan suallerin mektebi 
olan Balıkesir Lisesinden sorularak alınaeak ce
vapla iddiası tahakkuk ve hakkı da tezahür ede- 
c*e?ini ve imtihana girme haldenim verilmesini 
talepten ibarettir.

Bakanlığın cevabında: 220 sayılı tebliğler 
dergisinde neşredilen 1018 saydı tamimde her 
ders yılı »nımda yapılan lise bitinnc imtihan
larında o yılın öğretimine göre som sorulaca
ğından eski yıllarda bütünlemeye kalan taleb(>-, 
lerin de imtihana girecekleri ders yılında okuhia 
okutultnıış olan derslerden ve konulardan mesul 
tutulmalarının lAzımolduğu bu sebeple haksız 
bir muamele olmanlığı gibi tekrar imtihana alın
masına da talimatname müsait olmadığı bildiril
miştir.

(Jörülen lüzum üzerine Komisyona dâvet olu
nan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Tedrisat Mü
dürü Hayri Ardıç lıuzuriyle yapılan iki otuıum 
neticesinde: Balıkesir Lisesinin olağanüstü tatil 
edilmesi yüzünden kimya fenninden bir kısım 
bahisler okutulamamış bulunduğu bilfdıare di
lekçinin İzmir’de imtihana tâbi tutulduğu sııaclu 
bu bahislerden «ual çıkmış Ve cevap verememiş 
olduğu anlaşılmış ve şu halde Komisyon taıafın- 
dan karar veıilir^t a<lı geçeııijı bir kerre d î̂ıa 
imtMıana girmesine Bakanlıkça da bir mahzur
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Dilekçe verenlerin 
adı,-sanı ve otur

duğu yer
özeti Komisyonun kann ı ve ne sebepten verildiği

«örülıniyccegi Ilayri Ardı<,* tar<ıfından bildiril
miş olmakla işin gereği düşünüldü:

Ksas oktılda d<'i*s yılı esnasında okutulmayan 
bahislerden diğer bir okulda yapılan bütünleme 
imtihanlarında somlan suallere eevaj) almama- 
ması laleb(-nin hakkının ziyamı muei]) olamıya- 
eağmdan Hakanlığın muvafakati dairesiiıde di- 
lek<;inin bir kerre daha imtihan edilme hakkının 
kabulüne oybirliğiyle kaı*ar vtrildi.

Karar No. Karar tarihi

2211 7. vn . lî)4r.

1481

1492
Z(‘hra Dabbağ. 
Hulaneık ilçesinde 
Karslıoğlu.
Halil Jbmhim verese- 
sind(‘iı Mustafa Çul- 
eu eliyle.
' lirosun.

Komisyon kararıınn 
'.erine yet irilmesi di- 
’.eği İl.

224(î A / j /  Kebeli .
22(j8 İksife k öyü n de  harp 

mâlûlü.
Araç.

Arazi verilmesi di
leği h.

Dilekçi: ATurisi Karylıoğlıına.'bir bağçe veril- 
mi'si hakkındaki Komi.syon kararının infaz o Iu m - 

ma<lığindaM şikâyet etmektedir.'
>Faliye Balcanlığından alınan eeVtip ve Komis

yona çağırılan müme.ssM huzuriyle yapılan tetki- 
kal ve j;örüşmede Komisyonea e\’A'elee vrnlen ka
rarın infaz edilmemeî# değil Kararda da yazılı ol
duğu üzeri' kanunî şartların haiz olmaması yüzün- 
rlwı dilekçiye veya murisine bir şeyin verilemediği 
anlaşılmalOa Komis '̂Onea yapılacak bir işlem ol- 
madığuuı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2212 7 . V I . 194r>

Dilekçi: Arazi verilmesini istenu'ktedir. 
^Taliye Bakanlığının cevabında: 
î.stemekte olduğu arazinin füzuli işfral altında 

bulunduğu ve şamilleri aleyhinde yapılan tahliye* 
takibatının henüz intaç edilmediği ve manıafi 
bu î âyri hukuki durumu ile yani vâki işgalin 
meni hu.susunda gerekli tedbirde kendisinin te- 
ve.«KÜl etmesi şartiylo kabul ettiği ve bu husus
ta bir de muvafakatname verdiği takdirde bu 
arazinin kendi.sine verilmesinin mümkün olduğu 
Kastamonu Defterdarlığının işarına atfen bildi
rilmektedir.

Komisj'ona dâvet olunan Millî Emlâk Müdü
rü Cemal Kyüpoğlu’nun huzuriyle tetkikat ya- 
pılui’ş: MaMyeee fzuli şagil ak'yhine dâva açılın 
neMeeleridikUMi sonra veyahut .Jâvn açılmadan 
veyahut başka bir mahalden diğer bir arazi ve
rilmek şartiyle üç cihetten Mâliyeden arazi al-



Dilekçe verenlerin 
adı, sanı ve otur

duğu yer

44

Dilekçe özeli Konıisyonün karan ve ne sebepten verildiği

makta dih*k<;inin m uhtar  olduĞ^nu ve ^faliyec^* 
])u ü<: noktada b ir  it i ja z  o lm adığ ı  bi ld ir ilm iştir .  

Is dü şü nü ldü  : »
Maliyi' müm<‘ssilinin izahına dilekçi üç

haktan birin i ihtiyarda mıüıtar olmak üzı r»' K o 
m isyonca yapılacak  b ir  işlem olm adığ ına  karjır 
verildi.

Karar No. Karai’ tarihi

2213 7 . V I . 104r)

Başkan 
Balıkesir 

//. Kan m

Sözcü  , 
( ı̂xlu 

/ / .  Şarlan

Kâtip
T ok ad Fîalıkesir Balıkesir 

Jf. Onat

Denizli 
F. Asaf

ffaziantcb 
}f. Snhm

Kai's 
Z. OrhoK

Kocaeli 
/. Tolon

Samsun 
/. KSf/Ü

Van 
.V. Itrrkf.r

T. B . U . U . Basımevi


