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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
İki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

Adliye encümeni mazbatalarile, 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 

idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki kanun
lara bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen 
Veteriner mukavelenamesinin tasdikma, 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait kanunu tadil 
eden 3342 sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine, 

Devlet demiryolları ve limanları ile Devlet deniz
yolları ve Devlet limanlarında yapılacak askerî nak
liyattan alınacak ücretlere dair kanun lâyihaları ka
bul edildi. 

Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin 
mahallî belediyelere devrine mezuniyet verilmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı cetvellerin Riyaseti Cumhur kısım
larında değişiklik yapılmasına, 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı-
yacaklarma, 

Vilâyet idaresi kanununun altıncı maddesinin ta
diline, 

Türkiye - Belçika Ticaret ve takas itilâfnamele-
rile bunlara müzeyyel Anlaşmanın tadiline, 

Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına mer
but (A) lâhikasmdaki takas müddetinin bir seneye 
iblâğı hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikma, 

Lâyihalar 
1 — Ankara Elektrik ve Havagazi ve Adana Elek

trik müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 
kanun lâyihası (1/615) (Dahiliye, Maliye, Bütçe ve 
Nafia encümenlerine) 

2 — Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası (1/616) 
(Maliye, Bütçe, Ziraat ve Dahiliye encümenlerine) 

3 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında kanun lâyihası (1/617) (Bütçe en
cümenine) 

4 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübade
lelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli hususî An
laşmaya bağlı 3 numaralı protokolün 4 ncü madde
sinde tayin edimiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikma dair kanun 
lâyihası (1/618) (Hariciye ve iktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
5 — îçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/363) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

6 —• Isparta.nın Sinirkent nahiyesinin tlegüp kö-

Türkiye - Bulgaristan arasında mevcut Ticaret 
Anlaşmasına bağlı (A) lâhikasmdaki altı aylık takas 
müddetinin altı ay daha temdidine, 

Türkiye - Finlandiya arasında imzalanan Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının tasdikma, 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut Tediye An
laşması, İktisadî iş birliği, Ticaret Anlaşması ve mer
butlarının hitam tarihinden itibaren iki ay müddet
le temdidine, 

Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması ve İktisadî 
iş birliği protokolü ile Ticaret Anlaşması ve bunla
rın merbutlarının temdidine, 

Türk - İngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 
ncü maddesinin ikinci bendinin tavzihine, 

Türkiye - İsveç Kliring Anlaşmasının küsbe bedel
lerine müteallik hükümlerini tadilen İsveç ile nota te
atisi suretile yapılan Anlaşmanın kabul ve tasdikma, 

Türkiye ile İsviçre arasında akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma, 

Türkiye ile İsviçre aracında akit ve imza edilen 
ticarî itilâf ile Tediye Anlaşmasının temdidine, 

Türk - Alman Hususî Anlaşmasına mütedair no
taların tasdikma dair kanun lâyihalarının birinci mü
zakereleri icra edilerek cuma günü toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Bingöl Niğde 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Cavid Oral 

yünden Rüzgâroğullarmdan Alioğlu Ali Derebekin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/364) (Adliye encümenine) 

7 — Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden İsmail kızı 
Gülsüm Kotanakın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/365) (Adliye encüme
nine) 

8 — 37. Piyade Alayı erlerinden Memet Diri ve 
onbaşı Memet Sitilin ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet teskeresi (3/366) (Adliye encü
menine) 

Mazbatalar 
9 — Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 

1940 malî y?lı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/611) (Ruznameye) 

10 — Muradiyenin Duavan köyünden Mirzaoğlu 
Memet Yaylalının ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/291) (Ruznameye) 

11 — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/549) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ GELSE 
I Açılma saati : 15 

i REÎS — Şemsettin Günaltay 

1 KÂTİPLER : VeditjUzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb). 
i 

RIİÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RtYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 - j - Perakende ticarette etiket koymak mec
buriyetine dair kanun lâyihasının geri verilme
si hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Bi&yük Millet Meclisi Yüksek! Reisliğine 
Perakende ticarette etiket koyma mecburi

yetine: mütedair olup 23 - IX - 1940 tarih ve 
6/439} sayılı tezkere ile takdim kılınmış olan 

1 -i— Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının 
teşriî \masuniy etinin kaldırılması \ hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/303) [X\ 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata haklında JYEeclisce malû
mat hâsıl olmuştur. 

2 — Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Mu-
harreıftı Celâl Bay ar m teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye] ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/294) [2] 

(IVfazbata okundıa). 
REÎS — Mazbata; hakkında niütalea var mı? 

Mazbatayı yüksek reyinize arzeqiyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 -j— Ordu mebusu Ahmed thsan Tokgözün 
teşriî \nuasuniyetinin kaldırılması \ hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/308) [S] 

(Mazbata okunda) . 
REÎS — Meclisço ıttıla hâsıl olmuştur. 

[1 | 157 sayılı ba.mayazı zaptın sonundadır. 
[2| 155 sayılı basmayazı zaptyn sonundadır. 
[3 | 156 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ve Ticaret vekilliğinin 14 - IV - 1941 tarih ve 
4/3829 sayılı tezkeresile geri gönderilmesi iste
nilen kanun lâyihasının iadesine müsaade buyu-
rulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

RElS — Usulen geri veriyoruz. 

4 — Aksaray kazasının Çardak köyünden 
Mevlûdoğlu Kadir Aygünün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/296) [1] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edil
miştir. 

5 — tfrgübün Dere mahallesinden Mahmud-
oğlu Memet Altmışın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/259) [2] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 —• Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Bütçe 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/495) [3] 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] 137 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 125 sayılı basmayaı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 42 nci inikat zaptın-

dadır. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 127 — 
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î : 44 25-4-1941 C : 1 
Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1 — Toplu veya seyyar jandarma 

kıtaatı ile jandarma er okullarında kullanılmak 
üzere kıta çavuşu yetiştirilir. 

Bunlara ordudaki emsalleri gibi her ay mak-
tuan on lira verilir ve iaşeleri Devlet tarafın
dan ve kazandan temin edilir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Jandarma kıta çavuşlarının 
ne suretle yetiştirilecekleri Jandarma Genel ko
mutanlığınca tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 125 
Ürgübün Dere mahallesinden Mahmudoğiu Memet Altmışın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere

si ve Adliye encümeni mazbatası (3/259) 

T, C. 
Başvekalet 23 - V - 1940 

Yazı\i§leri dairesi müdürlüğü 
$ayı : 4 - 699/4493 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aĉ am öldürmekten suçlu Memedoğlu 1326 doğumlu Memet Altmışın ölüm cezasına çarptırılma
sı hak|anda Nevşehir Ağır ceza mahkemesinden verilen karar Temyiz mahkemesince tasdik edildiğin
den B|iyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 22 - V - 1940 ta 
rih ve: 187/54 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmı ilişik olarak sunul
muştur, Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
Adliye encümeni 5 - IV - 194i 
Ekas No. 3/259 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

Ürgjüp kazasının Süphanverdi camii kebir parasını elde etmek maksadile daha evvel görü-
mahallksinden Ahmedoğlu Hüseyini parasına ta- şüp konuşarak aralarında verdikleri karar dai-
maan öldürmek maddesinden suçlu Mahmudoğiu resinde yağmurlu bir gecede her ikisinin Hüse-
1326 doğumlu Mehmet Altmışın Ölüm cezasına yinin evine yıkık duvardan girerek yaptıkları 
mahkûmiyeti hakkında Nevşehir Ağır Ceza man- aramada ümit ettikleri parayı bulamayınca bir 
kemesine verilen kararın tasdikma dair Temyiz köşeye gizlenip bekledikleri ve bir müddet sonra 
mahkemesi Birinci ceza dairesinden sadır olan mutadı veçhile yalnız olarak evine gelen Hüse-
28 - II -j 1940 tarih ve 279 esas ve 500 karar sa- yinin birden bire üzerine atılarak istenilen pa-
yılı ilâjn, müteakip kanunî muamelenin ifası rayı vermemesi ve paranın saklı bulunduğu yeri 
zımnında Başvekâletin 23-V-1940 tarih ve de göstermekten imtina eylemesi üzerine türlü 
4 - 699/J4493 sayılı tezkeresile birlikte Adliye en- türlü işkence ve eziyet icrasından sonra mer 
cümenijne havale ve tevdi buyurulması üzerine kumu odada serili bulunan yatak içerisine yatı-
bu işe iaallûk eden dava dosyası tetkik olundu. rarak Hurşit göksüne basmak ve Mehmet Alt-

Yuferıda adı geçen Mehmet Altmış ile Hur- mışda boğazını sıkmak suretile müştereken öl-
şit nanjıı diğeri îbrahimin, faizle para ver- dürdükleri sabit görülerek bunlardan Hurşidin 
ren ve | yalnız olarak yaşayan Hüseyinin saklı 24 sene ağır hapsine ve Mahmudoğiu Mehmet 



Altmışın ölüm cezasına mahkûmiyetine karar ve
rildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta yapılan tetkikat neticesinde suç
lu Mahmudoğlu Mehmet Altmışa hükmedilen 
ölüm cezasının hafifleştirilmesini veya değiştiril
mesini müstelzim bir sebep görülemediğinden 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince bu cezanın infazına karar verilmesi hu
susunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi 
Encümence ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bursa Kastamonu 
O. N. Burcu A. Akgüç A. Binkaya 

Kayseri Rize Sinob 
R. özsoy Dr. 8. A. Dilemre C, Atay 
Tokad 

8. Atanç 

( S. Sayısı : 125 ) 



S. Sayısı: 137 
Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlûdoğlu Kadir 
Aygünün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/296) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/1533,8306 

5 -IX - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaan adam öldürmekten suçlu Konyanm Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlûd
oğlu 1329 doğumlu Kadir Aygün hakkında Ödemiş Ağır ceza mahkemesince verilip Temyiz mahkeme
sinin îtasdikmdan geçen ve Adliye vekilliğinin 4 - IX - 1940 tarih ve 320/94 sayılı tezkeresile Başve
kâlete gönderilen idam kararını havi evrakın ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/296 
Karar No. 37 

15 -IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Eşmenin Ortaadana köyünden Alioğlu Yu-
sııfu parasına tamaan öldürmekten suçlu Aksa
ray kazasının Çardak köyünden Mevlûdoğlu 
1320 doğumlu Kadir Aygünün ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Ödemiş ağır ceza mah
kemesinden verilen hükmün tasdikına dair Tem
yiz mahkemesi Birinci ceza dairesinden sadır 
olan 6 - III - 1940 tarih ve 460 esas 576 karar 
sayllı ilâm, müteakip kanunî muamelenin ifası 
zımhında Başvekâletin 5 - IX - 1940 tarih ve 
4 - 1533/8306 sayılı tezkeresile birlikte Adliye 
encümenine havale ve tevdi buyurulması üzeri
ne bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik 
olundu. 

Aksaray kazasının Çardak köyünden olup 
Ödemişin Topbaşı mahallesinde ikamet etmekte 
olan suçlu Kadir Aygünün adı geçen Alioğlu 
Yusufu, 30 lira parasını almak maksadile başı
na yumrukla vurduktan ve boynunu parmakla 
sıkıp sersemlettikten sonra ipek mendili ile boğ
mak suretile öldürdüğü sabit görülerek ölüm ce
zasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 
suçlu Kadir Aygüne hükmedilen ölüm cezasının 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstel-
zim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun 



— 2 — 
Umumî heyetin tasvibine arzedilmeâ Encümen- Balıkesir Gazianteb Kayseri 
ce ittifakla karar altına alınmıştır. O. Niyazi Burcu Ö. A. Aksoy R. Özsoy 

Yüksek Reisliğe sunulur. Rize Sinob Tokad 
Adüiye E. B&isi M. M. Kâtip, SaMm Ali Düenw& G. Atay $.. AUnç 

Çorum Zonguldak Konya Erzincan Antalya 
Mümr Çağıl Şmasi Devrin G. GOMekm A. Fıraıb N. Aksoy 

( S. Sayısı : 137 ) 



S. Sayısı: 155 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem Celâl Sa
yarın teşri? masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/294) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - VIII - 1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6 - 1383/3762 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerde memuriyet vazifelerini ihmalden suçlu sanılan Kastamonu Vilâyeti daimî encü
meni eski reis ve azalan haklarında evvelce tanzim ve Devlet şûrasına tevdi edilen tahkikat evrakı 
zanlılardan Hacer Dicle ve Muharrem Celâl Bayarın halen Kastamonu mebusu bulunmalarından hak
larında takibat yapılabilmek üzere teşriî masuniyetlerinin kaldırılması icap eylediğinden mezkûr Şû
ra tarafından iade edildiği Dahiliye vekilliğinden alınan 9 - VIII - 1940 tarih 628 sayılı tezkerede 
bildirilmiş ve ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade
lerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.'M.M. 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye 18 - IV - 1941 

Muhtelit encümeni 
Esas No. 3/294 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelit suretlerde memuriyet vazifelerini 27 nci maddelerinde yazılı cürümler haricinde 
ihmalden suçlu sanılan Kastamonu vilâyeti da- olduğu ihzarı encümenin mazbatasından dahi 
imî encümeni eski reisi ve azaları hakkında ev- anlaşıldığından Dahilî nizamnamenin 180 nci 
velce tanzim ve Devlet Şûrasına tevdi edilen maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takip ve mu-
tahkikat evrakı, zanlılardan Hacer Dicle ve Mu- hakemesinin devre sonuna talikına karar veril-
harrem Celâl Bayarın Halen Kastamonu mebu- mistir. 
su bulunmalarından haklarında takibat yapıla- Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
bilmesi için teşriî masuniyetinin reddedilmesi Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Başvekâletin 18-VIII-1940 tarih ve 6 -1383/3762 Teşkilâtı Es., Ad. E. 
sayılı tezkeresile talep edilmektedir. Bu bapta mürekkep Muhtelit E. E. Bu M. M. Kâtip 
Hacer Dicle ve Muharrem Celâl Bayara isnat Kütahya Tokad Tokad 
olunan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve R. Teker Resai Erişken Resai Erişken 



Balıkesir Bingöl Bursa 
0. Niyazi Burcu Feridun Fikri AUf Akgüç 

Çankırı Çorum Erzincan 
F. N. örkün Münir Çağıl A. Frat 

İmzada bulunmadı. 
Gazianteb İstanbul İstanbul 

ö. A. Aksoy K. Kardbekir Ziya Karamursal 
îzmir Kastamonu Kayseri 

M. Esad Borkurd Abidin Binkaya B. Özsoy 
îzmada bulunmadı. 

Kırklareli Kocaeli Koyna 
Dr. Fuad Umay Salâh Yargı G. Gültekin 

İmzada bulunmadı. 
Konya Manisa Manisa 

F. Sılay A. Tümer Refik İnce 
İmzada bulunmadı. 

Sinob Tokad Trabzon 
0. Atay S. Atanç F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

• * • » • 

( S. Sayısı : 153} 



S. Sayısı: 156 
Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgözün teşriî masuniyeti
nin! kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

encümen mazbatası (3/308) 

T.C. 
i Başvekalet 

Yazıl işleri müdürlüğü 
Sayı : 6-1993/5024 

13-XI-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Seryetifünun Uyanış mecmuasının 26 eylül 1940 tarihli nüshasının 235 nci sayıfasmda intişar 
eden ve müstehcen mahiyeti haiz bulunan (Porda) başlıklı şiirden dolayı Cahit Saffet ve mec
muamı; neşriyat müdürü-Halit Fahri Ozansoy haklarında amme davası açılmış olduğundan mecmu
anın Rahibi ve halen Ordu mebusu bulunan Ahmed îhsan Tokgöz hakkında da takibat yapılabilmek 
üzere tjeşriî masuniyetinin kaldırılması istanbul C. Müddeiumumiliğinin talebine atfen Adliye ve
killiğinden alman 9 - XI -1940 tarih ve 387-112 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini ve bu işe ait iki evrakın sunulduğunu arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Tİ B. M. M. 
Ad. ve teşkilâtı esasiye 

Muhtelit encümeni 
Esas No. 3/308 
Karar No. 7 

18-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Başvjekâletin 13 -XI -1940 tarih ve 6-1993/ 
5024 sarılı tezkeresinde Servetifünun Uyanış 
mecmuasının 26 eylül 1940 tarihli nüshasının 253 
ncü sayfasında intişar eden ve müstehcen ma
hiyeti hfe,iz bulunan (Porda) başlıklı şiirden do
layı Cahit Saffet ve mecmuanın neşriyat müdürü 
Halit Fahri Ozansoy haklarında amme davasının 
açılmış olduğundan mecmuanın sahibi ve halen 
Ordu mebusu bulunan Ahmed İhsan Tokgöz hak
kında di takibat yapılabilmesi için teşriî masu

niyetinin kaldırılması talep edilmekte idi. 
Ahmed İhsan Tokgözün 25 - XI -1940 tarihin

de Yüksek Reisliğe takdim ederek Muhtelit en
cümenimize havale buyurulan takririnde Cahit 
Saffet ve neşriyat müdürü Halit Fahri Ozansoy 
icra kılınan muhakeme neticesinde beraet etmiş 
olduklarından kendisinin bu işle alâkası kalma
dığı cihetle Muhtelit encümenin haberdar edil
mesini talep etmesi üzerine Muhtelit encümen 
bu hususta cereyan eden muamelenin sorulması 



— 2 — 
ricasında bulunmuş ve bu kerre Yüksek Reis- Gazianteb 
ligin 6 - III -1941 tarih ve 2691/1974 sayılı tez- Ö. A. Aksoy 
keresinde Ahmed İhsan Tokgöz hakkında huku
ku umumiye davasının devam etmediğini Başve
kâletten aldığı cevapta bildirmiş ve bu vaziyet Kayseri 
Muhtelit encümende tetkik olunarak tayini mu- R. Özsoy 
ameleye mahal kalmadığına karar verilmiştir. 

Teş. Esa. Ad. Encümen
lerinden mürekkep 

Muhtelit encümen Reisi Bu M. M. , Kâtip 
Kütahya Tokad Tokad Manisa 
R. Peker Resai Erişken Resai Erişken A- Tümer 

Balıkesir Bingöl Erzincan 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri A. Fırat Sinob 

Bursa Çankırı istanbul C. Atay 
Atıf Akgüç Fazıl Nami Örkün K. Karabekir Zonguldak 

imzada bulunmadı Ş. Devrin 

izmir Kastamonu 
Mahmud Esad Abidin Binkaya 

Bozkurd imzada 
bulunmadı 
Kırklareli Kırklareli 

Dr. Fuad Umay Salâh Yargı 
imzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Konya 
G. Gültekin 

Konya Manisa 
F. Stlay Refik ince 

imzada bulunmadı 
Çorum istanbul 

Münir Çağıl Ziya Karamursal 
imzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Barutçu 

( S. Sayısı : 156 ) 



S. Sayısı: 157 
Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

encümen mazbatası 

T. G. 
Başvekâlet 28 - X - 1940 

Yap işleri dairesi müdürlüğü 
| Sayı : 6 - 1928/4878 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şankalar kanununun 14 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu Denizli İktisat bankası idare 
meclisi reisi Kâzım Samanlının Halen Deniz1! mebusu bulunmasına mebni hakkında takibat yapılabilmesi 
için [teşriî masuniyetinin kaldırılması mahallî C. Müddei umumiliğinin talebine atfen Adliye vekilli
ğinden alman 23 - X - 1940 tarih ve 1108/372 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe ait sekiz parça 
evrajc ilişik olarak sunulmuştur. 

Gfereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

\T. B. M. M. 
Adl\ye ve Teş. Es. E. Mü
rekkep Muhtelit encümen 

\Esas No. 3/308 
\ Karar No. 6 

18 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının Baş
vekâletin 28 - X - 1940 tarih ve 6 - 1928/4878 
sayılı | tezkeresile teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Encümenimize havale buyurul-
muş cjlan dosyası kura ile ayrılan îhzarî encü
mendi mütalea edilerek yapılan mazbatası 
Muhtelit encümenimiz Umumî heyetinde müza
kere ejdilmiş ve Dr. Kâzım Samanlının vefat et
tiği !V(eclis Umumî heyetinin 12 - III - 1941 ta
rihli ikimaında tebliğ kılınmış olduğuna göre 
muameleye mahal kalmadığının Yüksek makam

larına arzına Encümenimizce karar verilmiştir. 
Tş. Es. ve Ad. E. Mü

rekkep Muhtelit E. Keisi Bu M. M. Kâtip 
Kütahya 
R. Peker 

Balıkesir 
O. Niyaz Burcu 

Bursa 
A. Akgüç 

Tokad Tokad 
Resai Erişken Resai Erişken 

Bingöl Çorum 
Feridun Fikri Münir Çağıl 

İmzada bulunmadı. 
Çankırı Erzincan 

Fazıl Nazmi örgün A. Fırat 
imzada bulunmadı. 

file:///Esas


Gaziantep İstanbul İstanbul 
ö. A. Aksoy K. Karabekir Ziya Karamürsal 

imzada bulunmadı. 
izmir 

M. E. Bozkurd 
imzada bulunmadı. 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

İmzada bulunmadı. 

Kayseri 
B. özsoy 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

imzada bulunmadı. 

Konya 
G. Gültekin 

Manisa 
A. Tümer 

Konya 
F. Silây 

Sinob 
C. Atay 

Trabzon 
Faik Barutçu 

Manisa 
Eefik ince 

İmzada bulunmadı. 

Tokad 
8. Atanç 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

( S. Sayısı : 157 ) 


