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İçel mebusu Ferid Celâl Güvonin teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/V/1939 - Sayı : 4207) 

No. 
1085 

Matbuat kan ununun 8 nci mdacissine aykırı hareketinden dolayı hakkında adlî 
takibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin kaldırılması taleb edilen İçel mebu
su Ferid Celâl Güvene isııad edieıı suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı cürümler haricinde olduğu görüldüğünden Dahilî nizamname
nin 180 nci maddecinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin devre so
nuna bnakıtmasına karar verilmiştir. (Cüd: 1 - Sayıfa: 11 ve Cild: 2 - Sayıfa: 

16,29). 

8 mayıs 1939 

Fiuğla mebusu Yunus Nâdinin teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/V/1939 - Sayı : 4207) 

No. 
1086 

Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazı ile tahkir suçundan dolayı hakkında adlî 
takibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin kaldırılması taleb edilen Muğla me
busu Yunus Nadiye isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu görüldüğünden Dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin devre sonuna 
bırakılmasına karar verilmiştir (Cild : 1 - Sayıfa : live Cild : 2 - Sayıfa : 16,29). 

8 mayıs 1939 

Sivas mebusu Necmettin Şada kın teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 13/V/1939 - Sayı : 4207) 

No. 
1087 

Eski İstanbul valisi Muhittin Üstündağı Akşam gazetesinde çıkan bir yazı ile 
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tahkir suçundan dolayı hakkında adlî takibat yapılabilmek için teşriî masuniyeti
nin kaldırılması istenilen Sivas mebusu Necmettin Sadaka isnad olunan suç Teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler haricinde ol
duğu görüldüğünden Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince takib ve muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 

(Gild : 1 Sayıfa : 11 ve Cild : 2 - Sayıfa: 16, 29). 

8 mayıs 1939 

Baframn Demşek köyünden Hüseyinoğlu Lûtfi Tanrıverin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 13/V/1939 - Sayı : 4207) 

No. 
1088 

Baframn Demşek köyünden Hatib Ahmedi müstakillen ve kızı Havayı arka
daşı Cevdetle müstakil faili belirsiz surette öldürmekten suçlu Ayni köyden Hüse
yinoğlu 1324 doğumlu Lûtfi Tanrıver hakkında Samsun ağır ceza mahkemesince 
hükmedilen ölüm cezasının hafifletilmesini veya değiştirilmesini icab eden bir se
beb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince ceza
nın infazına karar verilmiştir (Cild : 1 -Sayıfa 10 ve Cild : 2 - Sayıfa • 16, 29). 

8 mayıs 1939 

Eceabaddm Turşun köyünden Memed karısı Didar Savaş ile Memedoğlu Âdil Görelin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 16/V/1939 - Sayı : 4209) 

No. 
1089 

Eceabad kazasının Turşun köyünden Memedi taammüdle öldürmekten suçlu 
Memed karısı 1310 doğumlu Didar Savaşla Memedoğlu 1330 doğumlu Âdil Gürel 
hakkında Çanakkale Ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezalarının hafif-
leştirilmesini veya değiştirilmesini icab eden bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince bu cezaların infazına karar veril 
mistir (Cild : 1 - Sayıfa : 11 ve Cild : 2 - Sayıfa : 16,38)-

10 mayıs 1939 


