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Mündericat 
Sayıfa Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 12 maruzatı 12 
2 — Havale edilen evrak 12 1 — Aydın mebusu Dr. Reşit Galip Beyin ve-
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye fatınm tebliği 12 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Arzuhal encümeni kararları hakkındaki bir mazba
ta Teşkilâtı esasiye encümenine verildi. 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 
icar ve idare edileceğine, 

Zabıta memurlarının tahdidi sinnine mütedair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri icra edildikten 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Cumhuri
yeti ve Romanya ve Yugoslavya Kıratlıkları arasında 
aktedilen Balkan anlaşma misakınm tasdikına dair ka
nun lâyihası (Hariciye encümenine) 

Teklifler 
2 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Beyin, avcılık hak

kında kanun teklifi (Ziraat, Dahiliye ve Adliye encü
menlerine) 

Mazbatalar 
3 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kıralhğı 

arasında aktedilen mütekabil mutalebatın tesviyesine 

1 -— Aydın mebusu JDr. Bcşit Galip Beyin 
vefatının tebliği 

REİS — Arkadaşlarımızdan Aydın mebusu 
Dr. Reşit Galip Bey vefat etmiştir. Reşit Galip 
Bey aramızda çok yüksek ve cevval zekâsı, tatlı 
ve ateşli ifadelerile tanınmış kuvvetli bir hatip 
ve Devlet adamı idi. Gerek Mecliste ve gerek Ma
arif vekâletinde bu millete yüksek hizmetler ifa 
etti. Türk tarihi, Türk lisanı ve Türk ülküsü 
için çok çalışanlar sırasında bulunuyordu. Reşit 

sonra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi, 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

)İLEN EVRAK 
müteallik itilâfnamenin tasdikına dair 1/862 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Cumhu
riyeti ve Romanya ve Yugoslavya Kırallıklan arasın
da aktedilen Balkan anlaşma misakınm tasdikına 
dair 1/887 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti 
arasında aktedilen Samimî anlaşma misakınm tasdi
kına dair 1/831 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Galip Bey hayatı hususiyesinde de tam manasile 
bir insanı kâmil idi. Bu kıymetli arkadaşımı
zın aramızdan ebediyen ayrılması sebebile arka
daşlarımı bir dakika sükûta davet ediyorum. 

(Bir dakika sükût edilmiştir.) 
Efendim, ruznamemiz yoktur. Yann için müs

tacel olarak çıkarılması lâzımgelen bazı lâyiha
larımız vardır. Tensip buyurulursa yarm saat 
15 te toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum 

Kapanma saati : 14,5 

B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER : Avni B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 


