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Edirne mebusu Şeref Aykutun teşriî masunyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1026 

Edirne mebusu Şeref Aykuta isnad olunan, Yerlimallara borçlu olduğu 100 li
ra için Ankara üçüncü icra memurluğundan kendisine tebliğ edilen ödeme emri 
üzerine mal beyanına gelmemek suçunun, teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerindeki cürümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğundan Dahilî nizamname
nin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve muhakeme
nin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cild : 8 - Sayıfa : 172 ve Cild : 
22 - Sayıfa : 75,89). 

14 kânunusani 1938 

Eskişehir mebusu Osman İşının teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete İle neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1027 

Eskişehir mebusu Osman Işına isnad olunan ölüme sebebiyet vermek suçunun, 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki cürümler dışında kaldığı 
anlaşılmış olduğundan Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası hük
müne tevfikan takib ve muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına karar evril-
miştir (Cild : 20 - Sayıfa 2 ve Cild : 22 - Sayıfa : 75, 89). 

14 kânunusani 1938 

Gazi Anteb mebusu Remzi Güresin teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1028 

Manisada Miskioğlu Baha karısı Dudu ile aralarmda Manisa Hukuk mahkemesin
de cereyan eden tapunun iptali davasında yalan yere yemin ettiği iddia olunan Gazi 
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Anteb mebusu Remzi Güreşe isnad olunan bu suçun, Teşkilâtı esasiye kanununun 
12 ve 27 nci maddelerindeki cürümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğundan Da
hilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve 
muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cild : 17 - Sayı
fa : 58 ve Cild : 22 - Sayıfa : 75, 89). 

14 kânunusani 1938 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslanın teşriî ma
suniyetleri hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1029 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslana isnad 
olunan, Kastamonu Belediye encümeni azası bulundukları sırada kanun, ve nizam 
harici yapılan işlerde vazifelerini ihmal etmek suçunun, Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddesindeki cürümler dışmda kaldığı anlaşılmış olduğundan 
dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve 
muhakemelerinin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cild: 18 - Sayıfa: 
136 ve Cild : 22 - Sayıfa : 75, 89) 

14 kânunusani 1938 

Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyeti hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilanı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1030 

Muğla mebusu Yunus Nadiye isnad olunan, Haber gazetesi tarafından «Harici
ye vekilimiz» ve «îrak; Hükümetimizin müzaheretini istedi» başlıkları altında 
neşredilmiş iki havadisi yirmi dört saat geçmeden ve o gazetenin müsaadesi alın
madan Cumhuriyet gazetesinde neşretmek suçunun, Teşkilâtı esasiye kaununun 12 
ve 27 nci maddelerindeki cürümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğundan dahilî ni
zamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve muhake
mesinin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cild : 20 - Sayıfa : 2 ve 
Cild : 22 - Sayıfa : 75, 89). 

14 kânunusani 1938 


	karar_tbmm_c018_1196.pdf
	karar_tbmm_c018_1197.pdf

