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ZABIT CERİDESİ 

CİLT: 2 

Dokuzuncu inikad 
1 - I V - 1935 Pazartesi 

Münderieal 
Sayıfa Sa.nfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 2 bütçesinin 426 ncı faslında yapılacak değişiklik 
2 — Havale edilen evrak 2 hakkmda kanun lâyihası ve bütçe encümeni 
3 — Müzakere edilen maddeler 3 mazbatası (1/56) 3 
1 — Jandarma umuım kumandanlığı 1934 yılı 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Saym üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 

tezkere kabul edildikten sonra, 
B. M. Meclisi 1934 yılı ağustos ve eylül aylan hesa

bı hakkındaki mazbata okundu. 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî yılı büt

çesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası da 

Lâyihalar 
1 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı 

bütçesinde 1 900 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/73) (Bütçe encümenine) 

2 — Başvekâletle Şûrayidevlet ve İstatistik umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 12 972 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun lâyihası (1/83) 
(Bütçe encümenine) 

3 — Bazı dairelerin 1934 yıh bütçelerinde 33 800 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/74) (Bütçe encümenine) 

4 — Bazı dairelerin 1934 yıh bütçelerinde 69 770 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/75) (Bütçe encümenine) 

5 — Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkın
daki kanunun 1 nci maddesinin (E) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi
ne dair kanun lâyihası (1/79) (tktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

6 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 10 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/80) (Bütçe encümenine) 

7 — Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesin
de 2 271 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/76) (Bütçe encümenine) 

8 — Kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/81) (tktı
sad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Maarif ve Millî Müdafaa vekâletleri 1934 
yılı bütçelerinde 60 558 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/84) (Bütçe encümenine) 

10 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı deniz bütçe
sinde 49 024 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/82) (Bütçe encümenine) 

kabul edildi ve pazartesi günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay îçel Çoruh 

Ferid Celâl Güven Ali Zırh 

11 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 yıh bütçesinde 27 400 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/85) (Bütçe encümenine) 

12 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 
yıh bütçesinde 3 830 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/77) (Bütçe encümenine) 

13 — Yabancı Devletlerle yapılacak muvakkat ti
carî itilâflara müteallik 2258 sayılı kanun hükmünün 
uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/78) (Hariciye ve 
lktısad encümenlerine) 

Teklifler 
14 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1934 

yılı bütçesinde 3 090 liralık münakale yapılması hak
kında kanun teklifi (2/8) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
15 — Büyük Millet Meclisi 1934 yıh birinci ve 

ikinci teşrin ayları hesabı hakkında Meclis hesabları-
nra tetkiki encümeni mazbatası (5/7) (Ruznameye) 

16 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatsı 
(1/5) (Ruznameye) 

17 — Muvazene vergisi kanununun 19 ncu madde
sinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına dair 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/50) (Ruznameye) 

18 — Türk parası kıymetini koruma kanununa 
ek kanun lâyihası ve tktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/27) (Ruznameye) 

19 — Van gölü gemi işletme idaresi 1935 yıh büt
çesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/13) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
20 — Hilâliahmer kurumunun yıllık toplantısı 

münasebetile Bolu valiliğinden gelen telyazısı 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎBÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Nuri Conker 
KÂTIBLER : Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 
yılı bütçesinin 426 ncı faslında yapılacak deği
şiklik hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası(l/56) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul buyuranlar... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî yılı 
bütçesinin 426 ncı faslmda yapılacak değişik

lik hakkmda kanun 
MADDE 1 — Jandarma umum kumandanlığı 

1934 malî yılı bütçesinin sonunda 2671 sayılı 
kanunla açılan 426 ncı faslın adı (Temdidli ef
radın 1933 yılı karşılıksız alacakları) olarak tas
hih edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda söz is
teyen var mı? (Yoktur sesleri). Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu fasla konulmuş olan tah
sisat ilişik cedvelde gösterildiği üzere üç mad
deye ayrılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul buyuran
lar . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yeniden bir tahsisatı tazammun 
etmediğinden işarî reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmeyen
le r . . . Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Perşembe günü saat 15 te içtima ede
ceğiz. 

[1] 16 numaralı basnıayazı zaptın sonundadır. Kapanma saati : 15,5 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 16 
Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı bütçesinin 426 ncı 
faslında yapılacak değişiklik hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/56) 

T. C. 
Başvekâlet 19-111-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6JC65 

B. M. M. Yüksek Reisliğme 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî yılı bütçesinin 426 ncı faslında yapılacak deği
şiklik hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13/3/93.5 de 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvelle birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur. -

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 bütçesinde 2671 sayılı kanunla açılan (Temditti-efra
dın 1933 malî yılı karşılıksız maaşları) faslından bu efradın ikramiye ve tazminatlarının veri* 
lebilmesi için bu fasılda değişiklik yapılmasına lüzum hâsıl olmuş, ve ilişik kanun lâyihası 
bu maksadın temini için hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni . . • 27-111 -1935 
Karar No. 12 
Esas No. 1/56 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî 
yılı bütçesinin 426 ncı faslı unvanının değiş
tirilmesine ve değişen fasıl tahsisatının üç mad
deye ayrılmasına dair olub Başvekâletin 
19 - III -1935 tarih ve 6/665 numaralı tezkeresi-
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Da
hiliye vekili Şükrü Kaya hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: / 

2671 numaralı kanunla 1934 malî yılı Jan
darma 'umum kumandanlığı bütçesinde yeniden 

açdan (Temditli efradın 1933 yılı karşılıksız 
maaşları) faslına 27 000 lira konmuş idi. Bu 
efradın alacakları yalnız maaş tertibinden olma-
yıb kanunlarına göre verilmesi ieabeden ikra
miye ve hayvan tazminatı gibi bazı istihkakları 
da ihtiva etmekte olduğundan Hükümetçe mez
kûr kanunun tavzih edici bir surette değiştiril
mesinden ibaret olan teklif encilmenimizce ye
rinde görülmüş ve kanun lâyihası olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 



~ 2 -
- Umumî heyetin tasvibine konmak üze:*e Yük- Çorum , İstanbul İzmir 

sek Meclise isunulcklu M. Gantekin S. Umz K. İnanç 
Reis Beis V, M, M, izmir Kastamonu Kayseri 

Burdur İsparta Trabzon I/. Çakır T. Coşkun Nahid Kerven 
M- Şeref Özkan Mükerrem Unsal 8%rr% Day Manisa Mardin Sivas 

Kâtiıb •* •' . Türkoğlu R. Erten R. Basara 
İstanbul Balıkesir Bayazıd Sivas Tokad Yozgad 
F, öm&n $< Adakan. Hasan Tav Remzi Çiner S. Genca S, t çöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 
malî yılı bütçesinin 426 ncı faslında 
yapılacak değişiklik hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma umum kumandanlığı 
1934 malî yılı bütçesinin sonunda 2671 sayılı 
kanunla açılan 426 ncı faslm adı (Temdidli ef
radm 1933 yılı karşılıksız alacakları) olarak tas
hih edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu fasla konulmuş olan tah
sisat ilişik cetvelde gösterildiği üzere üç mad
deye ayrılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

13 - I I I -1935 
Bş. V. 

/. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
' Mf. V. 
Ab. Özmen 
S. t M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1 V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

F. 

426 

M.: 

1 
2 ;. 
3 

Muhassasatm nevi 

Temditli efradın 1933 yılı karşılıksız alacakları 
Maaş 
1861 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 
1471 numaralı kanun mucibince verilecek hayvan tazminatı 

Lira 

23 000 
1 500 
2 500 

27 000 

•« •»*» 

(& Sadist 18) 


