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Sayıfa 

şmm, Yugoslavya Kiralı birinci Aleksandr Haz-
retlerile Fransa Hariciye nazırı M. Barto'nun 
ölümlerinden dolayı Meclisin taziyetlerinin yu
karıda adı geçen iki millete bildirilmesine dair 
takriri 



1 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî mektepler talebelerile ihtiyat zabitleri 
namzetlerine verilecek maaş hakkındaki 357 sayılı ka
nunun 1 inci maddesini değiştiren kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 2 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası (Millî Müdafa, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

3 — Balkan misakı ve lahikalarının ihtiva ettiği 
hükümleri tatbik hakkında kanun lâyihası (Hariciye 
encümenine) 

4 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 23 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası (Dahiliye ve 
Maliye encümenlerine) 

5 — Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile 
telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tas
diki hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve Nafıa en
cümenlerine) 

6 — 1931 yılında askerliğe hazırlık dersi muallim
liklerinde istihdam olunanların ücretleri hakkında ka
nun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında 
kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

9 — Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhî 
mukaveleye iştirakimiz hakkında kanun lâyihası (Ha
riciye ve Sıhhat, içtimaî muavenet encümenlerine) 

10 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 ta
rihinde aktolunan mukavelenamenin yeniden altı ay 
temdidi hakkındaki protokolün tasdikına dair kanun 
lâyihası (Hariciye encümenine) 

11 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa 
encümenine) 

12 — Ordu ikramiye kanununun birinci maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

13 — Turist gemilerinden alınan muhtelif deniz 
resimlerinden bazılarının affine ve bazılarından ten
zilât yapılmasına dair kanun lâyihası (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

14 — Türkiye ile Felemenk arasında imza edilen 
ticaret ve kiliring mukavelelerinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası (Hariciye ve İktisat encümenlerine) 

15— 752 ve 1527 numaralı kanunların ilgasına ve 
1710 sayılı kanunun birinci maddesindeki su tulumba
larına ait hükmün kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
(Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
16 — Ankaranm Aktaş mahallesinde mukim Üsküp-

lü Alioğlu Ayetin ölüm cezasına çarpılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 
17 — Amasyanm Derebaşalan köyünden Köylüoğul-

larmdan Ali Osmanoğlu Süleyman, Sarıoğullarmdan 
Memetoğlu Nuri ve Çorukçuoğullanndan Memetoğlu 
Süleyman ve Sarıoğullarından Ahmetoğlu Halil İbra. 
himin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Adliye encümenine) 

18 — Bayramiçin Küçüklü köyünden Haliloğlu Ha
lil İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

19 — Düzcenin Nüfren köyünden Mustafaoğlu 
Emin, diğer namı Yemin ve Akyazı Beynevit köyün
den Mustafaoğlu Zekeriyanın ölüm cezasına çarpılma
ları hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encüme
nine) 

20 — Edirnenin Abalar köyü korucusu Neziroğlu 
Azizin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Adliye encümenine) 

21 — Simavın Kırkkavak köyünden Molla Osman-
oğullanndan Alioğlu Hüseyinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encü
menine) 

22 — Sivereğin Tüverek köyünden Haliloğlu Ab-
dullahın ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Adliye encümenine) 

23 — Şebin Karahisarm Bülbül mahallesinden To
pal, diğer adı Köleoğullarmdan Memetoğlu İbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (Adliye encümenine) 

24 — Boduroğullanndan İbrahimoğlu Halil Efen
dinin, 2323 numaralı kanuna bağlı cetvelde yazılı kıta 
numarasının düzeltilmesi hakkında Başvekâlet tezke
resi (Bütçe encümenine) 

25 — Türkiye - İtalya ticaret mukavelenamesine 
bağlı dört numaralı liste 2294 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine istinaden değiştirildiğinden keyfiyetin mez
kûr kanunun 3 üncü maddesine tevfikan tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Hariciye ve İktisat encü
menlerine) 

26 — Tütün, tuz ve müskirat idarelerinin 1931 malî 
senesine ait blânçolarmın gönderildiğine dair Başve
kâlet tezkeresi (Divanı muhasebat, Gümrük ve inhi
sarlar ve Bütçe encümenlerine) 

27 — Ankara Hukuk fakültesi dekanlığının mebus
lukla içtima edip edemiyeceğinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Teşkilâtı esasiye encümenine) 

28 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Mil
lî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

29 — Devlet şurası Deavi dairesi kararları hak
kında Büyük Millet Meclisi kararından evvel cereyan 
etmiş olan bazı muamelâta Meclis kararının ne şekil
de tatbik edileceğinin tayini hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye, Dahiliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerine) 

30 — Harcırah kararnamesinin 13 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 
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31 — İskânı adiye tâbi muhacirlerin iştigal eyledik

leri sanat ve mesleklere göre verilmiş olan emvalden 
gayrisinin istirdadı lâzımgelip gelmiyeceğinin tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi (İskân kanunu muvakkat 
encümenine) 

32 — İstiklâl madalyası kanununun 2 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Millî Mü
dafaa encümenine) 

33 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye 
kanunlarına tevfikan teffiz veya âdiyen tahsis olu
nan gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair kanu
nun 6 ncı maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez-

REtS — Ekseriyet vardır, Meclis inikat et
miştir. 

Arkadaşlar; tatil esnasında son günlerde 
siyasî vaziyet, haricî siyaset ehemmiyet kesbet-
tiğinden dolayı Hükümetle beraber çalışmak 

1 — Hariciye vekili Beyefendinin beyanatı 

HARİCÎYE VEKİLİ TEVFÎK RÜŞTÜ B. 
(izmir) — Arkadaşlarım, bu gün huzurunuza 
hazin bir hâdiseden bahsetmek için çıkıyorum. 
Hepiniz elemle duydunuz ki müttefikimiz Yugos-
lavyanm Büyük Kiralı ve bizim Büyük Şefimi
zin samimî dostu Birinci Aleksandr Hazretleri
ni merkezî ve cenubi şarkî Avrupada sulhun tak
viye ve idamesini konuşmak için Parise gider
ken Marsilyada öldürdüler. Fransanın kıymet
li Hariciye Nazırı ve bizim de kıymetli dostu
muz M. Bartu dahi bu menfur cinayete kurban 
gitti. 

YAHYA GALİP B. (Ankara) — Çok yazık, 
çok yazık. 

TEVFÎK RÜŞTÜ B. (Devamla) — Daima 
Büyük Meclisin tasvibine uygun olan siyaset 
yolunda dikkatle yürüyen Hükümetiniz bu fe
caat karşısında derhal kendisine terettüp eden 
vazifesinde asla kusur etmedi. Hariciye vekili
nizi askerî ve sivil bir heyetin başında Belgrada 
gönderdi. Orada diğer Balkan müttefiklerimiz
le birleşilerek vaziyet mütalea edildi. Tam bir 
mutabakat içinde kanaatlerimizi, görüşlerimizi 

keresi (İskân kanunu muvakkat encümenine) 
34 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanu

nunun 96 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

35 — Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tev
hit ve nisbetlerinin tadiline dair 1454 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

36 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene) 

imkânmı vermek için Büyük Millet Meclisini iç
timaa davet ettim. Meclisi Âli bu gün toplan
mış bulunuyor. Şimdi Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendiyi dinleyeceğiz. 

hâdisenin büyük ehemmiyeti ile mütenasip bir 
itidal ve ciddiyetle alenen ifadeye şitaban ol
duk. Elemzede olan dost memleketlerin keder
lerine tamamile iştirak ettiğimizi bildirdik. Bal
kan misakmın gittikçe artan bir kudretle nasıl 
sarsılmaz bir kuvvet olduğunu gösterdik. 

Taahhütlerimize candan sadakatimizi bu mü
nasebetle bir defa daha teyit ve ilân ettik (Bravo 
sesleri). Tethiş usullerinden ve cinayetlerinden 
nefretimizi izhar ederek canilerin ve mesullerin 
meydana çıkarılması ve bu gibi kötülüklerin 
bir daha tekerrür etmesine imkân bırakılmaya
cak surette önünün alınması için bütün medenî 
milletlerin hep birlikte çalışmaları lüzumunu 
ortaya koyduk. Bu hususta neşrolunan tebliğ 
üzerine büyük medenî memleketlerin merkez
lerinden gelen sesler, muztarip insanlara ümit 
verecek mahiyettedir. 

Bu kederli vakanın istilzam ettiği vekar ve 
sükûn ve birlik için, takdir ve şükranla kayde
derim ki, asîl Yugoslavya milleti ve onun muk
tedir ve tecrübeli Devlet recülleri en iyi örnek 
olmuştur (Bravo sesleri). 

Ehemmiyeti derkâr olan bu keyfiyeti Büyük 
Meclisin resmî rttılama arzederken Türkiye 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,20 

REÎS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Ali B. (Rize). 
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2 — RIYASET DÎVANININ HEYETI UMUMÎYEYE MARUZATI 
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Büyük Mület Meclisinin derin teessürlerine ter
cüman olduğumu da zannediyorum (Şiddetli 
alkışlar). 

REİS — Vefat edenlere hürmeten bir daki

ka sükût edilmesini teklif ediyorum »(Bir -daki
ka sükût edildi). 

Müzakereye devam ediyoruz. Bir takrir 
var, okunacaktır. 

3 — TAKRİRLER 

1 — Tekirdağ Cemil B. ve beş arkadaşının, 
Yugoslavya Kiralı birinci Aleksandr Hazretleri-
le Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu'nun ölüm
lerinden dolayı Meclisin taziyetlerinin yukarıda 
adı geçen iki yrıillete bildirilmesine dair takriri 

Yüksek Reisliğe 
Hükümetin harekâtını tasvip ediyoruz. Al

çak cinayete karşı Büyük Millet Meclisi bütün 
nefretini beyan eder. Millî kahraman ve bü
yük hükümdarı Kıral Birinci Aleksandr'm zi
yamdan dolayı Yugoslavya milletine derin »acı
larımızın bildirilmesine ve büyük evlâdı Reis 
Bartu'nun ölümünden dolayı Fransız milletine 

teessür ve taziyelerimizin gönderilmesine Ri
yaset Divanının memur edilmesini teklif eyleriz. 
Tekirdağ izmir Şebin K. 

Cemil Osmanzade Hamdi Vasfi Raşit 
Bolu Mardin Rize 

Palih Rıfkı İrfan Ferit A. Fuat 
(Muvafık sesleri). 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 
Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Mec

lis yarın saat onda toplanacaktır. 
Celseyi kapayorum. 

Kapanma saati : 15,30 
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T. B. M. M. Matbaa* 


