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işde fennî şartnamede tesbit edilen şartlara ay-
kın olarak yapılan teklifin kabulü, İhtiyacın 
başlangıçta isteklilere sunulduğu zaman tesbit 
«dilen şartın sonradan değiştirilmesi demek ola
cağı ve bu halin ise taahhüt yolsuzluklarına yol 
aşacağı derkâr bulunduğu cihetle bu baptaki 
tahakkukun kabulü doğru görülememiş ve Genel 
Müdürlüğün sözü edilen tezkeresinde bu hususta 
ileri sürülen sebeb ve düşünceler ret önergesi
ne esas olan ikimi daire kararının tadi
lini müstelzim bulunmamış olmakla key
fiyetin bu suretle cevaben adı geçen Ge
nel Müdürlüğe büdirilmesine ve bu baptaki 
sözleşme ile tahakkuk evrakının iadesine karar 
verildiğinden keyfiyet o suretle P. T. T. Genel 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Bakanlar Kuruluna güvenildiğine dair 

(Resmî Gazete ile İlâm: 3.IV.1951 - Sayı: 7775) 

No, 
1714 

Adnan Menderes'in Başkanlığı altındaki Bakanlar Kuruluna (50) redde karşı 
(345) oyla güvenilmiştir. (Güt: 6-Sayfa:60: 66,76:123,124:127). 

2 Nisan 1951 

Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer'in emeklilik muamelesi hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm: lı.TV. 1951 - Say%: 7782) 

No. 
1715 

Emeklilik muamelesinin kaldırılması suretiyle mağduriyetine son verilmesini 
istiyen emekli Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer baklanda Anayasa Komisyonu 
tarafından düzenlenen aşağıdaki rapor, Kamutayın 4. I V . 1951 tarihli Birleşi-
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rninde kabul edilmiştir. (Cilt: 2 - Sayfa: 3 ve Cilt: 4-Sayfa: 161,322:325 ve Cilt: 
5-Sayfa: 658 ve Cilt: 6-Sayfa: 138:139). 

4 Nisan 1951 

Yüksek Başkanlığa 

14 . VII , 1950 tarihli Haftalık Karar Cetveli ile neşredilen emekli jandarma yüzbaşısı Reşit 
Sümer'in emeklilik İşleminin kaldırılması ve kendisinin görevine iadesi hakkındaki Dilekçe Ko
misyonunun 7 . VII . 1950 tarih ve 102 sayılı karan Anayasanın 54 neü maddesiyle telif edileme
diğinin beyaniyle Kamutayca incelenmesi Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen tarafından iste
nilmesi üzerine adı geçen komisyon tarafından hazırlanan ve zikri geçen 7 . VII , 1950 tarih ve 
102 sayılı kararın değiştirilmesini mucip bir sebep bulunmadığına mütedair 11 . I . 1951 tarih ve 
9904-1164 sayılı rapor Kamutayca Anayasa Komisyonuna tevdi edilmekle yapılan incelemede: 

Dilekçe sahibi Reşit Sümer'in emeklilik muamelesinin İptali hakkında açtığı dâva üzerine 
Askerî Yargıtayca yapılan tetkikat sonunda: Davacının Sürüç îlce Jandarma Komutanı iken su
baylık ve zabıta amirliği vasıflarına yakısmıyan hareketlerinden dolayı müteselsil sicil üstlerinin 
verdikleri menfi sicil üzerine 3360 sayılı Kanunla değişen 1683 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
(H) fıkrasına göre, emekliye ayrıldığı ve kararının da 1 Temmuz 1948 de yüksek onaydan geçtiği 
ve verilen menfi sicilin sicil yönetmeliğine ve kanuna uygun olup esas, şekil ve salâhiyet noktasın
dan kanuna muhalif bir hareket görülmediğinden davacının varit görülmiyen dâvasının reddine 
14 . VII . 1949 tarihinde karar verildiği görülmüştür. 

Emeklilik muamelelerinin iptali hakkındaki dâvaların görülmesi, askerlerin zatişlerine taallûk 
eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (O) bendi 
mucibince Askerî Temyiz Mahkemesinin (Yargıtayııı) vazifesi cümlesinden olmasına ve dilekçe 
sahibinin açtığı dâvanın da yukarda zikvedîldiği üzere reddedilmiş olmasına göre emeklilik mua
melesinin kaldırılması hakkında Dilekçe Komisyonunca verilen 7 . VII . 1950 tarih ve 102 sayılı 
karar, Anayasanın 54 ncü maddesi hükmün* muhalif bulunduğundan işbu kararın kaldırılmasına 
oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçoban'm Milletvekilliği dokunul 
m azlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 27 .IV. 1951 - Sayt; 7795) 

No. 

Hakaret ve dövme suçlarım işlediği şikâyet olunan Afyon Karahisar Milletve
kili Kemal özçoban'a isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı, suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğin-


