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Haftalık Karar cetvelindeki 694 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/64)
(Dilekçe Komisyonuna);
f>. — İzmir Milletvekili Münir Birsel'in, Di

BİRÎNOÎ

O:İ

lekçe Komisyonunun 10 . X I I . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 685 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/65)
(I )ilekee Komisvonıma.);

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Kâzım Karabekir
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Sedad

Pek

(Kocaeli)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
./.- — Tekel Genel Müdürlüğü
bina yapım
işleri dolay isiyle Gümrük ve Tekel eski Bakam
Suad Hayri İJrgüblü 'hakkında Başbakanlık
tezkeresi.
BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü binası
yapım işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel Baka
nı Suad Hayri Ürgüblü hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini okutuyorum:
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
19 . VII . 1947 tarih ve 6 - 411/1840 sayılı
1 e/kereye ektir.
İstanbul'da, Kabataş'ta yaptırılan Tekel Ge
nci Müdürlüğü binası inşaatı işleri dolayısiyle
Tekel eski Genel Müdürü llürrem Seren ile ar
kadaşları hakkında soruşturma açılmasına dair

Danıştay İkinci Dairesince verilen karar aley
hine ilgililerin itirazı üzerine Danıştay Genel
Kurulunca yapılan incelemede llürrem Seren
ve arkadaşlarına isnadolunan suçlarda Gümrük
ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri ürgüblü'nün
ilgisi bulunduğu fezlekede ileri sürüldüğünden
bahsile görevi dışında verilmiş olan İkinci Da
ire kararının bozulmasına ve dosyanın merciine
tevdii lüzumuna karar verildiği Gümrük ve Te
kel Bakanlığının sureti bağlı 20 . XII . 1947 ta
rih ve-1656 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir.
Bu karara göre gereği yapılmak üzere bu işe
ait soruşturma raporu ile eklerinin bağlı olarak
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

4. — SEÇİMLER
yeni bir mevzu üzerinde tekrar tetkikat yapıl
ması ieabediyor. Eski arkadaşlarımız, buna mü
nasebeti ve ilgisi olan birçok mevzuları tetkik
etmişlerdir, bu hususta bilgileri vardır. Ten. sip buyurursanız bu beş kişilik eski komisyon
BAŞKAN — İçtüzükün 172 ne i maddesine
bu vazifeyi de ifa etsin.
uygun olarak beş kişilik bir komisyon seçilecektir.
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli)
İHSAN YALGIN (Bolu) —- Usul hakkında
— Kimler vardı eskiden?
söz istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz
adlarını
Muhterem arkadaşlar, Suad Hayri Ürgüb
okuyayım. Içtüzüke uygun olarak, arzu eden
lü'nün diğer işlerine ait soruşturma yapılması
arkadaşlar onların isimlerini yazarlar.
için evvelce beş kişilik bir komisyon seçilmişti
Eski komisyon şu zatlardan terekküp et
in İsti:
ve bu komisyon raporunu vermişti. Şimdi

J. —• Tekel Genel Müdürlüğü binası yapını
işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı
Suad Hayri İJrgüblü hakkında beş kişilik özel
soruşturma komisyonu seçimi.

