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İzmir Milletvekili Sadık Giz'in Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

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

No. 
1719 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi olarak, idare ettiği Tire 38 plâka sayılı hu
susi otomobilini Bahattin özdemirci'ys çarptırmak suretiyle adı geçenin sol elinin 
dördüncü parmağının zıyaına ve iki ay iş ve gücünden kalacak derecede yaralan
masına sebebiyet vermekten dolayı suçlu sanılan izmir Milletvekili Sadık Giz'e is
nat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kal
dığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak iste
nen kovuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 

(Cilt: 6 - Sayfa : 27,199, 228). 

18 Nisan 1951 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Âli Mühto'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 

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

No. 
1720 

Hakaret ve dövme suçlarını işlediği şikâyet olunan Kastamonu Milletvekili Mu
zaffer Âli Mühto'ya isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında1 kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince 
bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakıl
masına karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Sayfa : 330 ve Cilt: 6 - Sayfa : 199, 246). 

20 Nisan 1951 

Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

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

No. 
1721 

Bahçe Kültürleri istasyonu Müdürü Bürhanettin Gören'i, ifa ettiği vazifeden 
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dolaya huzurnada tahkir ettiği şikâyet olunan Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'a 
isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci madelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak 
istenen kovuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 

(Cilt: 3 - Sayfa : 305 ve Cilt: 6 - Sayfa : 199, 246). 

20 Nisan 1951 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile İlâm: 27 .IV. 1951 - Say% : 7795) 

No. 
1722 

Cumhurbaşkanına çekilen ve Kudret gazetesinin 15 . X . 1950 tarihli nüshasında 
yayınlanan mütecavizane mahiyetteki telgrafı yazmasından dolayı suçlu sanılan 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'a isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kalYiığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 nci mad
desi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın- Bonem 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Sayfa : 330 :331 ve Cilt 6 -
Sayfa: 199^46). 

20 Kisan 1951 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Inceday'mın Milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 

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

No, 
1723 

Yasak zaman ve mahalde seçim propagandası yaptığı ihbar olunan Sinob Mil
letvekili Cevdet Kerim încedayı'ya isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 nci 
maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dö
nem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Sayfa: 331 ve Cilt: 6 - Say
fa: 199,246). 

20 Kisan 1951 


