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bunların da aftan istifade etmeleri icabeder. Aksi halin mütalâası ve kabulü aynı 
sebeplerle aleyhlerine takibat yapılanlardan bir kısmı îıakkmda hüküm verilmiş ve 
infaz olunmuş bulunanlar ile, haklarında karar lâhik olmıyanların vaziyetlerinde 
hukuki bir tezat husule getireceği aşikârdır. Zira, mahkûmiyeti kesinleşenler hakla • 
rmda Af Kanununun tatbiki kabil olmıyacak ve henüz muhakemeleri derdest bulu-
nanlarm haklarındaki takibat sukut etmiş olacağından bu suretle ayrı ayrı neticeler 
tevlit edeceği ve ancak mahkûmiyetin mahiyetine göre memur olmak hakkım tek
rar iktisap edenlerin memuriyete alınıp alınmamaları hususunun takdiri, Memu
rin Kanunumun ruhuna göre yetkili makamlara ait bulunduğu da mütalâa edil
miştir. 

Binaenaleyh, mahkûmiyetten mücerret olan yani münhasıran mahkumiyete isti
nat etmiyen bu esas dairesinde yedinci maddenin birinci fıkrası şümulüne giren 
idarî ve inzibati kararlar ile bu maddenin ikinci fıkrasında tadat edilen mahkûmi
yet neticeleri hariç olmak üzere ceza mahkûmiyetleri ile birlikte tahmil kılınan fer'î 
cezaların Af Kanununun birinci maddesinin hükmüne girmesi hasebiyle yoruma 
mahal olmadığına karar verildi. (Cilt: 8-Sayfa: 442 ve Cilt: 9 - Sayfa: 301, 487, 
492, 519 : 520). 

3 A&ustos 1951 

Manisa'nın Mimar Sinan mahallesi Yeşiltepe caddesinde 13 numarada ikamet eden 
Hakkı Çeviksoy'un imar ve ihya ettiği tırla hakkındaki Dilekçe Komisyonu kara-

nnm kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 10 . VIII. 1951 - Sayt : 7881) 

No. 
1740 

Manisa'nın Mimar Sinan mahallesi Yeşiltepe Caddesinde 13 numarada ika
met eden Hakkı Çeviksoy'un imar ve ihya ettiği tarlanın namına tesciline dair 
olup Dilekçe Komisyonunun 9. Y . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşro
lunan 2124 sayılı kararın kaldırılmasına, Kamutayın 3 . V I I I . 1951 tarihli Birle
şiminde karar verilmiştir. (Cilt: 1 - Smjfa: 14 ve Cilt: 9 - Sayfa: 347, 521), 

3 Ağustos 1951 

Tabip Albay Necmi Şar'm Albaylık nasbinin düzeltilmesi hakkındaki Dilekçe 
Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 10 . VIII. 1951 - Sayt : 7881) 

No. 
1741 

Genel Kurmay öılüıiye Müfettişliğinde Tabip Albay Necmi Sar'ın Albaylık 
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nasbinin düzeltilmesine dair olup Dilekçe Komisyonunun 6.1.1950 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelinde neşrolunan 2696 sayılı kararın kaldırılmasına, Kamutayın 
3 . V I I I . 1951 tarihli Birleşiminde karar verilmiştir, (Cilt: 1 - Sayfa: 14 ve CilU 
9- Sayfa: 347,521). 

3 Ağustos 1951 

Adana'mn İcadiye mahallesi 122 nci sokağının 55 numarasında ikamet eden İbra
him Akçora'nm iskânına tahsis edilen araziden arta kalan kısım hakkındaki Dilekçe 

Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilam : 10 . VIII. 1951 - Sayt : 7881) 

No. 
1742 

Adana 'mn icadiye mahallesi 122 nci sokağının 55 numarasında ikamet eden 
ibrahim Akçora'nın iskânına tahsis edilen araziden arta kalan kısmın namına tes
ciline dair olup Dilekçe Komisyonunun 16. I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşrolunan 2931 sayılı kararın kaldırılmasına, Kamutayın 3. V I I I . 1951 
tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. (Cilt: 1 - Sayfa: 14 ve Cilt: 9 - Sayfa; 453, 
524 : 527). 

3 Ağustos 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 1 Kasım 1951 gününe kadar ara 
verilmesi hakkında 

(Resmî Gazete ile İlâm : 16 . VIII. 1951 - Sayı : 7886) 

No. 
1743 

MilletvekiUerinin memleket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları, denetleme 
vazifelerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 1 Kasım 1951 Perşembe gününe 
kadar çalışmalara ara verilmesine karar verilmiştir. (Cilt: 9-Sayfa: 919). 

10 Ağustos 1951 


