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Albaylıktan emekliye ayrılmış olan Hilmi Özgören'e verilmiyen tayın bedeli istih
kakının tesviyesi hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 19 . IV . 1952 - Sayı : 8090) 

No. 
1788 

Albaylıktan emekliye ayrılmış olan Hilmi özgören'e verilmiyen tayın bedeli is
tihkakının tesviyesine dair olup Dilekçe Komisyonunun 13 . I . 1950 tarihli Haf
talık karar cetvelinde neşrolunan 2835 sayılı Kararın kaldırılmasına, Kamutayın 
11 . I V . 1952 tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. (Cilt : 1 - Sayfa : 14 - ve Cilt 
14 - Sayfa : 145,349 : 350). 

11 Nisan 1952 

Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'ın milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 . IV . 1952 - Sayı • 8092) 

No. 
1789 

Polis ve bekçilere hakaret ve kanunlara sövmekten dolayı suçlu sanılan An
kara Milletvekili Dağıstan Binerbay'a isnat, olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci 
maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dö
nem eonıına bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt : 14 - Sayfa : 37, 258, 350). 

11 Nisan 1952 

Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 . IV . 1952 - Sayı • 8092) 

No. 
1790 

Ankara Ağır Ceza Mahkemesince verilen 17 . I . 1952 tarihli beraet hükmünü, 
Zafeı Gazetesinin 18 . I . 1952 tarihli nüshasında (Falih Rıfkı hakkındaki ilâm) 
ve 20 . 1. 1952 tarihli nüshasmda da (Falih'in bonservisi) başlıkları altında yayın-
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lan&u yazılarla teııkid ve bu hususta mütalâa beyan etmek suretiyle Basın Kanu
nunun 30 ncu maddesine aykırı harekette bulunan Zafer Gazetesi Yazı İşleri Mü
dürü hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan, mezkûr yazının sahibi olmasın
dan dolayı suçlu sanılan Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'e isnat olunan 
suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldığından İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen ko
vuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt: 
14 - Sayfa : 37, 259, 350). 

11 Nisan 1952 

İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 . IV . 1952 - Sayı : 8092) 

No. 
1791 

Tedbirsizlik neticesinde yaralanmaya sebebiyet verdiğinden dolayı suçlu sanı
lan İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'a isnad 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 Dönem 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt : 13 - Sayfa .- 476 ve Cilt : 14 - Sayfa: 
259,350). 

11 Nisan 1952 

îlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişen 64 ncü maddesi hük
müne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilemiyeceği hususunun yo

rumlanmasına mahal olmadığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilânı : 22 . IV . 1952 - S ay t • 8092) 

No. 
1792 

îlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, 788 sa
yılı Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilemiyeceği husu
sunun yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Bütçe Komisyonunca hazırla-


