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korumak maksadiyle metruk tozlardan amele lehine istifade düşünülmüş ve mezkûr kanunun 
tedvin edilmiş bulunduğu görülmüştür. 

Hükümet mümessilinin verdiği izahata göre son sistem lâvvarların tesisata ilâvesi suretiyle 
kabili istifade kömür tozlarının mevcudundan artık bahse imkân olmadığı ve esasen bugünkü 
kömür tozlarının metruk olmayıp idarenin tesahup ettiği tozlar olduğu ve talip çıktıkça da 
bunların satıldığı anlaşılmış olmasına göre, amelenin menfaatine tahsis edilen kömür tozlarının 
sahipleri tarafından tesahup 'edilmiyen kömür tozları olduğu cihetle, böyle tesahup edilmiyen her 
hangi bir toz mevcut ise ve mevcut olduğu müddetçe ameleye ait olacağı kanunun sarahati ica
bından olduğundan bu sebeple yoruma mahal olmadığına karar verildi. 

Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm millet
vekilliği dokunulmazlıkları hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 21. II. 1952 - Sam : 8040) 

No. 
1775 

Ara seçimleri dolayısiyle belli edilen yer dışında konuşmak suretiyle 5545 sa
yılı kanunu ihlâl ettiklerinden dolayı suçlu sanılan Antalya Milletvekili Akif Sa
rıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'a 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 yargılama
nın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt : 11 - Sayfa : 357 : 358 
ve Cilt : 13 - Sayfa : 4,283). 

15 Şubat 1952 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm ; 25 . II. 1952 - Sayı : 8043) 

No. 
1776 

Millet Partisi İl Yürütme Kurulu Başkanı Kemal Atal'ı tahkir etmekten dolayı 
suçlu sanılan Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'e isnat olunan suçun, Anaya
sanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İç
tüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt : 11 -Sayfa : 
358 ve Cilt : 13 - Sayfa : 4, 284). 

15 Şufeat 1952 


