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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Adapazarı ve havalisinde vukua gelen yersar-
sıntısı hakkında Dahiliye vekili Hilmi Uran'm 
beyanatı dinlendikten sonra; 

Bigadiç kazasının teşkilâtına; 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine; 

Devlet memurları aylıklarmm tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı 
kanuna bağb cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına; 

Pmarhisar eski Posta ve telgraf müdürü Ali 

Tezkereler 
1. — Develi'nin Kelgil köyünden Durmuşoğlu 

Memet Kara'nın ölüm eezasma çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/76) (Adliye encü
menine) ; 

1, — Mazeretleri dolayısiyle Diyarbakır - Bat
man demiryolunun açılma törenine iştirak edemi-
yecek olan üyelerin yerme üç âza seçimi. 

REİS — Geçen celsede Diyarbakır - Batman 
hattının açılma merasiminde bulunması takarrür 
eden arkadaşlardan Cemil Uybadm ile Sadettin 
Epikmen mazeretlerine binaen gidemiyeceklerini 
ve Cemal Karamuğla da hastalığı dolayısiyle nıâ-

1, — Başvekâlet Teşküâh hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/93) [1], 

REtS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okutuyorum: 

[1] Birinci müzakeresi 37 nci inikat sapttn-
dadtr. 

Niyazi Erman'ın ağır para cezasının affına dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 
edildi; 

Ticaret vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun lâyihası kabul olundu; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydm Kütahya Samsun 

Dr. M. Germen V. JJzgören JV. Ftrat 

Mazbatalar 
2. — Gümrük ve inhisarlar vekâleti Teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/99) (Ruznameye). 

zeret beyan etmiştir. Şu halde bu arkadaşların 
yerine üç arkadaş tefrik edeceğiz. 

(Kura çekildi). 
REtS — Celâl Sait Siren (Bolu) Vekil olmak 

dolayısiyle gidemezler. 
Refik Ahmet Sevengil (Tokad), Mihal Kaya-

oğht (Ankara), Fuad Çobanoğlu (Kırşehir). 
Ruznameye geçiyoruz. 

Başvekâlet teşkilâtı hakkında kanun 
MADDE 1. — Başvekâlet teşkilâtı, bir müs

teşarın idaresi altında, aşağıda yazılı daireler
den kurulur: 

Hususi kalem müdürlüğü, 
Muamelât umum müdürlüğü, 
Neşriyat ve müdevvenat umum müdürlüğü, 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCI CELSE 
Asılma saati: 15 

- REİS — R. Canıtez. 
KATİPLER: N. Baydar (Malatya), V. Usgören (Kütahya). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DlVANINDS HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Arşiv umum müdürlüğü, 
Yazı iğleri ve sicil müdürlüğü, 
Evrak, levazım ve daire müdürlüğü, 
Bunlardan her birinin işi ve bu işin nasıl gö

rüleceği Başvekil tarafından teshit olunur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Başvekâlet teşkilât kadroları 

ilişik cetvelde gösterilmiştir. Başvekil bu teşki
lâta dahil memurları, Başvekâlete ait herhangi 
bir işin ifası için dilediği yerde çalıştırabilir; 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beşinci ve daha yukarı dere
cedeki vazifelere almacak memurlar Başvekilin 
inhası ve Reisicumhurun tasdikiyle, diğerleri 
dairelerinin teklifi üzerine Başvekil tarafından 
tâyin olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Başvekâlet teşkilâtı hakkın
daki 3154 numaralı kanunla 3656 numaralı ka
nuna bağlı (1) ısayılı kadro cetvelinin Başvekâle
te ait olan kısmı kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1943 malî yılı 
Başvekâlet bütçesinin 71 nei faslınm birinci (Üc
ret ve yevmiye) maddesinden 7 500 lira ve 73 ncü 
(Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi 
umumî masrafları) faslından 35 000 lira indiri
lerek 58 nei faslın 1 nci (Memurlar maaşı) mad
desine konulmuştur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

5. — Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cum
hur Filârmonik orkestrası mütedavü sermayesi 
hakkında kanun lâyihsaı ve Maarif ve Bütçe en
cümeni mazbataları (1/77) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 81 sayth basmayam saptın sonundadtr. 

Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cumhur Fi
larmonik orkestrası mütedavü sermayesi hak

kında kanun 
MADDE 1. — Devlet Konservatuvan ve Bâ-

yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası için bu 
kanunun ikinci maddesinde gösterilen işlerde 
kullanılmak üzere (250 000) lira mütedavil 
sermaye tahsis olunur. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, bi
rinci maddenin üçüncü satırında (ikinci mad
desinde gösterilen işlerde...) denilmektedir. 
Halbuki bu işler üçüncü maddede gösterilmiş 
olduğuna göre bunun da «üçüncü madde» ola
rak tashihi icabeder. Bu hususta acaba Encü
men ne mütalâadadır? 

BÜTÇE En Na. E. ERİŞİRGtL (Zongul
dak) — Basını hatasıdır, arkadaşımızın fikri 
doğrudur Maddedeki «ikinci madde», «üçüncü 
madde» olacaktır. 

REİS — Tashih ediyoruz. Başka mütalâa 
var mı? i ^ 

Okunan maddedeki «ikinci» kelimesi «üçün
cü» olarak tashih edildi. Maddeyi bu ta l ih le 
reyinize arzediyoruın. Kabul buyuranlar... Etf-
mıyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Konservatuvan ve Ri
yaseti Cumhur JPilârmonik orkestrasının, vere
ceği temsil ve kunserler için 3942 sayılı kanun 
dairesinde satılığa çıkarılacak biletlerin hası
latı ve mütedavil sermaye ile tedarik edilmiş eş
yanın icabında satışından elde edilecek paralar 
bu sermaye hesabına gelir kaydolunur. 

RJüıtS — Mütalâa var mı (Hayır sesleri) 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
iitnuyenier... kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun birinci maddesi 
gereğince kabul edilen mütedavil sermaye aşa
ğıdaki Hususlar, igın kullanılır: 

A) 3942 sayılı kanunun birinci maddesi 
mucibince umuma verilecek temsillerde ve ola
ğanüstü konser işlerinde çalıştırılacak tatbikat 
sahnesi talebeleriyle sahne ve müzik artistle
rine ve şeflerine verilecek temsil ve icra 
hakları, temsil ve icra olunan sahne ve müzik 
eserlerini telif, tercüme veya. asıllarını değişti
rerek nakledenlere verilecek temsil ve icraya 
ait telif haklan; 

B) Temsil ve konserler dolayısiyle muvak
kat olarak çalıştınlmasına lüzum görülen müte
hassıs, müstahdem ve işçilerin ücret ve günde-
likleriyle vazife saatleri dışında yapılacak ça
lışmalara iştirak eden kadroya dahil memur, 
işçi ve müstahdemlere verilecek fazla çalışma 
ücretleri; 

C) Temsiller ve konserler dolayısiyle lü
zumlu görülen her türlü eşyanrn, giyecek, leva
zım ve tesisatın satın alınması ve temsil malze-
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mesıyle artistlerin ve vazifelerin nakil ve yol 
masrafları; 

D) Temsiller ve konserler için gerekli her 
çeşit reklâm, ilân, program, her türlü broşür 
basım ve yayım masrafları; 

E) İşbu kanunun 4 ncü maddesine göne 
verilecek ücretler, 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavil 
sermayesinin muhasebe ve mutemetlik işleri için 
Maarif vekilliği tarafından İcra Vekilleri He
yetince tasdik edilmek suretiyle kadro-alınabile
ceği gibi bu hizmetler munzam vazife olarak da 
gördüriilebilir. Bu takdirde ödenecek mun
zam vazife ücretinin miktarı İcra Vekilleri He
yetince takdir olunur. 

REÎS — Mütalaa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavil 
sermayesinden yapılacak sarfiyat 2490 sayılı 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu İle 1050 
sayılı Muhasebei umumiye kanunu hükümlerine 
bağlı olmadığı gibi sarftan önce Divanr muhase
bat vizesine de tabi değildir. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler , . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. •*- Devlet konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrasının temsil, 
konser ve sair sanat faaliyetlerinden 3942 sayılı 
kanun gereğince elde edileeek gelir hiç bir vergi 
veya resme tabi değildir. 

Temsil, konser vesair sanat faaliyetleri için 
lüzumlu olan ve hariçten getirilmesi gerekli 
bulunan her türlü malzeme ile müzik aletlerin
den Maarif veklliğinin gümrük idarelerine bil
dirmesi, üzerine gümrük resmi alınmaz. Ancak 
bu malzeme ve aletler herhangi bîr sebeple satı
lırsa satılan kısmın gümrük resimleri ödenir. 

MALİYE VEKİLİ P. AĞEALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, bu maddenin ikinci fıkrasında, ha
riçten getirilecek alât ve edevattan gümrük res
mi alınmamasına dair bir hüküm vardır. Bu 
hariçten getirilecek alât ve edevatın gümrük res
mi mühim bir şey tutmaz. Herhangi bir suretle 
Maarife ait olan ihtiyaçların tehvini için Hükü
metin göstermiş, olduğu itina zannediyorum, 
Yüksek Heyetinizce de malûmdur. Bu madde
nin, kemiyeti itibariyle ehemmiyeti yoktur, an
cak prensip itibariyle herhangi bir kanunumuz
da muafiyet ve istisnaiyet yaratmak doğru bir 
şey olmaz. O itibarla müsaade buyurursanız 
bunun kaldırılmasını rica edeceğim. Maarif vekili 

arkadaşımla da görüştüm, o da mutabıktıı'. 
öyle ümit ediyorum kî bu maddeyi Maarif en
cümeni koymuştur. Onun için bendenizin bu 
izhatımı onlar da haklı görürler ve kendileri de 
muvafakat buyurur ve tayyedilirse emsal teşkil 
etmez. Bunu rica ediyorum (Güzel, güzel ses
leri). 

MAARİF En. M. M. R. Ş. SİRER (Sivas) — 
İhtisas encümeniniz de bu kanun lâyihasının 
müzakeresi esnasında; temsil, konser ve saire 
sanat faaliyetleri için lüzumlu olan ve hariçten 
getirilmesi icabeden eşyanın gümrük resminden 
muaf kılmmasmda kolaylık bakımından fayda 
olacağım mülahaza ettik, ve içtimaımızda ha
zır bulunan Hükümet mümessilleri de bu nok-
tai nazarımıza muarız vaziyet almadılar. Amma 
şimdi muhterem Maliye vekili böyle bir kayit 
koymanın tevlit edebileceği mahzurları ileri 
sürmektedirler. Maarif vekâletince de bu nok-
tai nazara iştirak edildiği, muarız bir mütalâa 
serdedilmediği takdirde bizce, Maarif encüme
nince bu kaydin kaldırılmasında mahzur yok
tur. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? 
Encümenler bu maddenin kaldırılmasını ... 
BÜTÇE En. REİSİ t. EKER (Çorum) — 

Bütçe encümenince konan ve «Temsil, konser,.» 
diye başlıyan fıkra tamamen sonuna kadar kal
kacak. 

REİS — Maddenin «Temsil, konser ve sair..» 
diye başlıyan son fıkrasını Encümenin muvafa
kati, ile nihayete kadar kaldırıyoruz. Bunun 
kaldırılmasını reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddenin birinci fıkrası müstakâl 
madde oluyor. Onu reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 7, — Bu kanunun tatbik şekilleriy
le 3 ncü maddenin (A) fıkrası gereğince Ödene
cek istihkakların nispetleri Maliye ve Maarif ve-
kiliklerinee müştereken tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Mütedavil ser
mayenin işletilmesinden hâsıl olan kâr, müte
davil sermaye iki yüz elli bin liraya baliğ olun-
cuya kadar sermayeye ilâve olunur. Sermaye 
bu miktarı bulduktan sonra elde edilecek kâr 
Hazineye irat kaydedilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı masraflar mütedavil 
sermaye iki yüz elli bin liraya baliğ oluncıya 
kadar, Maarif vekâleti bütçesinin müsait ter
tiplerinden de ödenebilir. 
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REtS — Mütalaa var mı? Reyinize arzedi- I 

yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanunun hükümlerini İc
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REtS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir, 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmiyen zevat var mı? Rey 

toplama muamelesi bitmiştir. ' 
3. — İdare heyetinin, Büyük Millet Metisi 

memaırlannm Teşkilâtına dair 3552 sayılı kanu
na ek kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazba
tası (3/14) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakında mütalâa 
var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve 3888 saydı kanunlara bağlı 
cetvellerle 3552 sayılı banımda değişiklik yapıl

ması httlrlrlTirf̂  katlim 

MADDE .1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılr ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Büyük Mîllet Mec
lisi lnsmmda ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvanı aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler konulmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi merbutu cetvelle beraber reyinize 

Arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sitenoğraflar her dört sene
de bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettirilen
ler hiç bir zaman 3656 sayılı Devlet memur
ları aybklarmın tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunla.tesbit edilen altıncı dereceden yukarı
ya geçemezler. 

REtS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 

saydı cetvelin Büyük Millet Meclisine ait kıs
mında yazıh olup derece, aded ve ücretleri ilişik 
(3) sayılı eetvelde gösterilen memuriyetlerle 

[1] 80 sayılı basmayazi zaptın şahımdadır. 
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3552 sayüı kanunun 5 ve 7 nci maddeleri kal-
dınlnuştır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi merbutu cetvelle beraber reyinize 

arzediyorum. Kabul. buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Millî Saraylar 
müdürlüğü kadrosunda halen müstahdem olan 
memurlardan maaşlı kadroda yer alacak olan
ların, kadro maaşlarının tutan karşılık ittihaz 
edilerek umumî hükümlere göre istihkakları 
olan miktar kadar ücretle istihdamlarına devam 
olunabilir. Bunlardan maaşa naklolunanlardan 
umumî hükümlere göre bir terfi müddeti dol
duranlar aynı dereceye ve doldurmıyanlar bir 
aşağı dereceye ithal olunur. 

Ancak aşağı dereeeye ithal edilenlerin üc
rette geçirdikleri müddet maaşlı derecede geçi
recekleri müddete katılmak suretiyle terfile-
rinde hesap olunur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum; ka
bul buyuranlar . , . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi Reisi tarafından icra olunur. 

REtS — Kabul buyuranlar . . ..Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın -birinci müzakeresi, bitmiştir. 
4. — Samsun eski Nafia baş fen memuru Ah~ 

met Nadir Göksan'm hapis cezasının affı hak
kında Adliye encümeni mazbatası (5/8) [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında'müta-
lât var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 

Samsun eski Nafia baş fen memuru Ahmet Ka
dir Göksan'm hapis cezasının affı hakkında 

kantin 
MADDE 1, i— Samsun eski Nafia başfen me

muru Ahmed Nadir Göksan'm Samsun'da bir 
mescidin inhidama mail olduğu ileri sürülerek 
bu hususta hilafı hakikat rapor vermek suçun
dan Amasya Asliye ceza mahkemesinden veri
lip Temyiz mahkemesi Dördüncü Cfeza dairesi
nin ilâraİyle katileşen üç ay hapis cezası bütün 
hukuki neticelerine şâmil olmak üzere affedil-
miştir. 

[1] 79 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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t : 39 23.6. 
. REİS — Mütalâa var mıV Maddeyi reyinize 
amdiyorura. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . , . Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar , . , Et-

1943 Ö : 1 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinei müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki kanuna, ka

bul etmek suretiyle (314) zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun bu miktar reyle kabul edil
miştir. 

Başka İşimiz yoktur. Cuma günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,23 

^ w • 

Başvekalet teşkilâtı hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 455 
Reye İştirak edenler ; 31 4 

Kabul edenler : 314 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiycnler : 1 37 
MünhaUer : 4 

AFYON KAR AHtSAR 
A. ÇETtNKAYA 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. ÜRAS 
A. K. YİGİTOGLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
n . O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOGLÜ 
H. N. MIHÇTOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. Ş. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
H. ÇARDILI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
P. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
A. ESEN 
Dr. M. SUNER 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

T. BANGUOĞLU 
BİTLİS 

M ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SlREN 

BURDUR 
t N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BÜLAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. DOĞAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E. A. TOKAD 
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DİYARBAKIR 
0. OCAK 
K. ŞEDELE 
Ş. ÜLUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMÎRAY 
Dr. F. MEMlK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
GL P, DEMtRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR . 

ESKİŞEHİR 
Y, ABADAN 
t .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
.0. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMtR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
0. SELEK 
B.S.TÖB 

t : 39 23.6 
HAKKÂRİ 

A. R. GÖKSİDAN 
HATAY 

A. Ş. DEVRİM 
GL E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
II. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. İNANKUR 
R KORALTAN 
Ş. TUGAY 
GI. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A, BAYINDIR 
i H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
GL K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
9. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARD3AL 
A. R, TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R, KÖKEN •. 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
GL H. DURUDOĞAN 
F. KÖPRÜLÜ 

— u 
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KASTAMONU 

A. BtNKAYA 
T. COŞKAN. 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. SATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TÖKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KLRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Dr .F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELEN 
S. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
İ)r. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY . 
A. B. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. ERTEM 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

1 — 

ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. 0. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞDJtOĞLU 
0. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
î. ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
Hv SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K; BAYİZlT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN. 
H. MENEMENCIOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
H. YALMAN 



M. YARIMBIYIK 
RİZE 

T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 

SAMSUN 
Amiral P. ENGÎN 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 
N. ERZURUMLU 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
S. IŞCEN 
Dr. K. SATIR 

SflRD 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

t : 39 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t! H. SEVÜK 

StVAS 
l H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMÎRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞDJC 
I. M. UÖUİİ 
A.. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

23.6.1943 C : 1 
C. UYBADIN . 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
S, DÂY ""• 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

UEFA 
K, BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKÎN 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA ." 

YOZOAD 
M. ALPAK 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ. 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRtN 
E. ERİŞlRGÎL 
A. GÜREI 

H. KARABACAK 
Y. Z. ÖZENCİ 
Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Beye iştirak etmiyetüer] 
AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H, ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
P. R. ATAY 
R. BÖREKÇİ 
M. ERtŞ 
t. İNÖNÜ (RS. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDİN 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V.) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M, AKPINAR 
M DEMİR (M.) 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
A. AKÖÜÇ 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H.ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKlN 
A.KAMÇIL (Hasta) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

A. ÜS 
ÇORUM 

H. AKDOĞAN (Hasta) 
Dr. C. ALPER 
Dr. M. CANTEKlN 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
H. GÜNVER 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 

EDİRNE 
P. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
P. AGRALI (V.) 
S. SAĞIROGLU 

ERZİNCAN 
P. HALFEGlL (Mazur) 
A. S. ILTER 

t ARUKAN 

GAZtANTEB 
Dr.M. AĞAKAY (Ma
zur) 

GİRESUN 
P. ATU 
1. SABUNCU 
Gl. I. SÖKMEN 
A. ULUS 

GUMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 

HATAY 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
0. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. CIMCOZ 
G. B. GÖKER 
N. MENEMENCtOGLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 
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M. R. YURDAKUL (M.) 
tZMtR 

C. BAYAS 
M. E. BOZKURD 
Dr, H. H. CURA 
R ORAN 
Ş. SARACOflLU {Bs 
V.) 
Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOGUZ 

KASTAMONU 
II. ÇORUK 
N. TAMAÇ 

KAYSERt 
F. BAYSAL 
S. SERİM ' 

KIRKLARELİ 
g. ÖDÜL 

KOCAELİ 
GL M. BAKU 

I : 39 23,6 
A. DÎKMEN 

KONYA 
GL A. P. CEBESOY 
(V.) 
A. H. DtKMEN (Ma
zur) 
II. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KURMAN 
A. TİRÎDOĞLU 

MALATYA 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ (Mazur) 

MANİSA 
Ş. R. HATİPOÖLU 
(V.) 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

,1943 0 : 1 
MARDÎN 

I. P. ALPAYA (I. Â.) 
R. ERTEN 

MUĞLA~ 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI (Hasta) 
F. O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
H. KILICOGLU (M.) 
K. KOTAN 

NİODE 
p; SOYLU 
Dr. R. F. ̂ TALAY 
H. TEPEYRAN 

ptTU 
H. C. BELÜL 
P. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DÛRUKAN 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (Hasta) 

C. ORAL 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 

srvAs 
A. ESENBEL 
K: KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SIRER 

TOKAD 
R. A. SEVENÖlL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
D. EYÎBOĞLU 
II. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
M. A. KUYUCAK 



T. *• M. M. MatUmt 



S. Sayısı:79 
Samsun eski Nafıa baş fen memuru Ah m e d Nadir 

Göksan'ın hapis cezasının affi hakkında Adliye 
encümeni mazbatası (5/8) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 18 .VI. 1943 
Esas No. 5/8 
Karar No. 24 

Yüksek Keislİğe 

Samsun eski Nafia Ba^ fen memuru Hasan-
oğlu Gelibolulu Ahnıed Nadir Göksan tarafın
dan Yüksek Meclise sunulan ve Arzuhal encü
menine havale buyuruları dilekçede Alımed 
Nadir Göksan Amasya Asliye ceza mahkeme
sinden verilip Temyiz mahkemesi dördüncü 
ceza dairesinin ilâmı ile katileşmîş bulunan 3 
ay hapis cezasının affını rica ve istida eylemiş 
ve keyfiyet Arzuhal encümenince tetkik oluna
rak müstedinin suç ortaklarından ihsan Kefeli 
ve mühendis Alt Ragıb haklarında 4299 sayılı 
Af kanununun mer'iyet mevkiine konmuş ol
duğu ve bi,r hâdisenin faillerinden olup affedi
len şahısların suç ortağı bulunan Ahnıed Nadir' 
Göksen hakkında da aynı mahiyette affın ıııtı-
vafıkı madelet olacağı beyaniyle Dahilî ni
zamnamenin 54 ncü maddesi mucibince ıııuk-
1azi muamelenin icrası temennisiyle istidaname 
Arzuhal encümeninden Encümenimize tevtli 
olunmakla bizzat Adliye vekilinin huzurîylc 
arzuhal ve merbutu olan evrak tetkik ve müza
kere olundu. 

Dilekçe sahibinin Samsun'da Nafia fen me
muru iken Seyitbey mescidinin hedmine sebe
biyet verdiklerinden dolayı Samsun belediye 
reisi İhsan Kefeli ve mühendis Ali Rigab ile 
beraber Amasya Asliye ceza mahkemesince 
üçer ay hapse mahkûm edilmiş oldukları ve 
İhsan Kefeli ve Ali Ragıb'ın 4299 sayılı kanun
la affa mazhar edildikleri ayni suçtan ayni 
şekil ve surette mahkûm edilmiş bulunan ken
disinin de affedilmesinin adalet ve hakkaniyet 
kaidelerine uygun olacağı beyaniyle affını rica 
eylediği ve müstedinin İhsan Kefeli ve rüfekasiylc 

birlikte camiin hedmine sebebiyet verdiklerinden 
dolayı Türk Ceza kanununun 420 nci maddesine 
tevfikan üçer ay hapse mahkûm edildikleri ve 
mahkûmiyet kararının Temyiz mahkemesi Dör-
düneü ceza dairesinin 23 . I I I . 1940 tarihli Ha
miyle tasdik edilerek katileştiği ve İhsan Kefeli 
ile Ali Ragıb'ın 4299 sayılı kanunla affedilmiş 
oldukları Ahmcd Nadir'in dilekçesi, Adliye ve
kâletinin 224/143 sayılı cevabi tezkeresi 4299 sa
yılı kanun ve esbabı mucibe lâyihasının tetkikin
den anlaşılmıştır. 

Encümenimize* gereği düşünüldü: 
Müstcdi Ahmet Nadir Göksan'ın suç ortağı ih

san Kefeli ve Ali Ragıb'ın cezaları bütün hukuki 
neticelerine şâmil olmak üzere 4299 sayılı ka
nunla affedilmiş bulunmasından aynı suçtan aynı 
şekilde mahkûm edilmiş bulunan Ahmcd Nadir 
hakkındaki cezanın da affı muvafıkr madelet gö
rülmekle Arzuhal eneümeninin kanaatine iştirak 
eden Encümenimiz Dahilî Nizamnamenin 54 ncü 
maddesine uyarak hazırladığı kanun teklifini 
Umumî Heyetin tasvibine arzetmeği ittifakla ke-
rar altına almıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi Bu M. M. ve Kâtip 
Çorum Manisa 

M. Çağıl K. Örer 
Ankara Antalya Bilecik 
Z. Yörük N. Âksoy A. Esen ~ 

Bingöl Kocaeli 
F. F. Düşünsel 8. Artd 

Konya Seyhan 
/ / . Karagülle K. Çelik 
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Samsun eski Nafİa başfen memuru Ahmed Nem
dir Göksan'm hapis cenastmn af fi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1, — Samsun eski Nafîa İjaşfen me
muru AhmedKadir Gökuan'ın Samsun'da bir 
mescidin inhidama mail olduğa İteri sürüterek 
bu hususta hilali hakikat rapor venmak saçım
dan Amasya Aslîye ceza mahkemesinden veri
lip Temyiz mahkemesi Dördüncü oeza dairesi
nin ilamiyle îkatileşen üç ay hapis cezası bütün 

hukuki neticelerine şamil olmak üzere affedil
miştir 

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya Ad
liye vekili memurdur, 

• » • • • 

( S. Sayısı: 79 ) 



S. Sayısı:80 
İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi memurlarının teş

kilâtına dair £552 sayılı kanuna ek kanun teklifi Ve 
Bütçe encümeni mazbatasr (214) 

Büyük Millet Meclisi teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının mueip sebepleri 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 numaralı kanuna bağlı (1) nu
maralı cetvelinde yazılı derecelerle 3552 sayılı Büyük Millet Meclisi Teşkilât kanununa bağlı 
kadroların dar bir çerçeve içinde Meclis memurlarının terfi ve terakki imkânlarmı temin etmiş 
olduğundan Mecliste yetişen ve vazifelerinde ihtisas kesbeden memurların hizmet müddetleri iler
ledikçe ikdarlan imkânını bahşetmemekte ve ileride kendilerinden dana çok istifade umulan me
murları diğer dairelerde vazife ve terakki yollarını aramağa sevketmektedir. Bu sebeple Büyük 
Millet Meclisi teşkilâtında tecrübe görmüş ve seviyeleri yükselmiş memurları muhafaza ederek 
Büyük Meclis işlerinin daha sürat ve emniyetle görülebilmesini temin için umumî hüküm
lerin koyduğu esaslar dahilinde vazifelerinde başarıları görülen memurların hizmet müddetleri 
ilerledikçe terfilerine imkân verecek bir teşkilât kadrosuna zaruret görülmüştür. Müntesîplerine 
terakki imkânmı bahşeden böyle bir kadro, iyi yetişen memurları vazifelerine bağlamak husu
sunda kuvvetli bir vasıta olduğu gibi inhilâl edenvazifelere de yüksek tahsil görmüş kıymetli genç
lerin rağbetini de temin edeceğinden uzun senelerin verdiği tecrübelerden edinilen kanaata göre 
Büyük Millet Meclisi teşkilât kanununa bağlı cetveldeki kadronun işbu lâyihaya bağlı kadroya 
göre tadili ve Millî saraylara ait ücretli kadronunda aynı mülâhazaya binaen'maaşa çevrilmesi Bü
yük Meclisin hususi mahiyet ve mevkiine göre muvafık olacağından bu tadile müteallik hazırlanan 
lâyiha Yüksek makamlarına sunulmuştur. 

Kabulüne müsaade Duyurulmasını saygdarnmzla arz ve teklif ederiz. * 
idare Amiri tdare Amiri idare Amiri 

S. Bayrak A. "Doğan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni • 31 .VI, 1943 
Esas No. 2/14 
Karar No. 48 ' 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtı
na dair 3552 sayılı kanuna ek olarak Büyük Mil
let Meclisi idare Heyetince hazırlanıp Riyaset 
Makamından encümenimize tevdi buyurulan ka
nun teklifi tdar Amirlerinden Avni Doğan hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına 
mütaallik kadrolar, ancak dar bir çerçeve için

de Meclîs memurlarının terfi ve terakkileri im
kânını teinin etmiş olduğundan Mecliste yeti
şen ve vazifelerinde ihtisas kesbeden memur
ların hizmet müddetleri ilerledikçe ikdarlan 
imkânmı bahşetmemekte ve ileride kendilerin
den daha çok istifade umulan memurları diğer 
dairelerde terakki yollarını aramağa sevketmek-
te olduğu ve bu sebeple Meclis teşkilâtında tec
rübe görmüş ve seviyeleri yükselmiş memur-



ların hizmet' müddetleri ilerledikçe terfilerine 
imkân verecek bir kadroya zaruret görüldüğü 
ve bunun iyi yetişen memurları vazifelerine 
bağlamak hususunda kuvvetli bir vasıta olmak
la •hjM'aber inhilâl edecek vazifelere yüksek tah
sil görmüş kıymetli gençlerin de rağbetini, te
min edeceği düşünülerek- bîr taraftan kadro 
dereceleri hal ve vaziyetin müsait olduğu nis
pette yükseltildiği ve şimdiye kajdar ücretle ve ; 
çok dar bir kadro içinde vazife •- görmekte olan ' 
Saraylar idaresinin maaşlı kadrolarla takviye-
siyle Meclis teşkilâtı bünyesinde yer alması ' 
muhtelif mülâhaza ve zaruretlerin icapları ola
rak muvafık görüldüğü mucip sebepler lâyiha
sından ve verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Arzedüen sebep ve mülâhazalar encümeni-
mizce de varit've yerinde görülmüş ve yeni teş
kilâtın mevcut tahsisata göre icabettîrdiği teza-
yüdün (15 000) lira derecesinde olduğu ve bunun 
da kısmen kabul edilen derece maaşlarını müd
detlerini doldurmamak sebebiyle alamıyanların 
tahsisatlarından ve kısmen de nıünhallerden ta
sarruf edilecek miktarlarla karşılanacağı anlaşıl
mış ve bu sene için yeni bir tahsisatı istilzam 
eder mahiyet arzetmediği görülmüş ve lâyiha 
esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve üçüncü maddesi şekle 
ait tashih ile kabul edilmiş, stenografların umu
mî esaslara uygun olarak altıncı dereceye kadar 
terfilerin* imkân verecek şekildeki tadili ihtiva 
eden ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde; Millî saraylar idaresi teş
kilâtında halen ücretle müstahdem olanlardan 
ieabedenlerin ücretli vaziyetlerinin muhafazası
nı temine matuf olduğundan bu husus esas iti
bariyle kabul edilmekle beraber ücretten maaşa 
nakledilenlerin girecekleri maaş derecesinin vâ-
zıhan ifadesi ve ücrette geçirdikleri müddetin 
de maaşta geçirecekleri müddete ilâve edilmesi 
ve bu suretle bir hakkın mahfuz bulundurul
ması muvafık görülerek muvakkat madde bu 
cihetleri de ihtiva edecek tarzda tadilen yazıl
mıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunnıak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu M. M. Kâtip 
Çorum Kayseri İstanbul 

/. Eker F. Baysal F. öymen 
Amasya Aydın Balıkesir 

A. K. Yiğİtöğlv, Gl. B. Alpman S. örgeevren 
Bitlis Diyarbakır Edirne 

B. Onma Ş. Vluğ M. N. Gündiİzalp 
Giresun Giresun Hatay 

M. Akkaya A. Sayar H. Selçuk 
İsparta İstanbul istanbul 

M. Karaağaç II. Kortel H. Ülkmen 
İzmir Konya Kütahya 

M. Birsel Dr. S. Irmak H, Pekcan 
Manisa Mardin Tokad 

F. Kurdoğlu İŞ, Erten B. N. Keşmir 
Trabzon Yozgad Zonguldak 

M. S. Anamur S. îçöz H. A, Kttyucak 

{ S. Sayısı ı 80 ) 



İDABE HEYETİNİN TEKLİFİ 

Bû0k Mütet M&Aid memurlarının teşküatma 
dair olan 3552 sayûı kanuna efe kanun teklifi 

• • • . ( 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilât kadrosu İlişik cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 2, — Sitenoğraflar her dört «enede 
bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettirilenler 
biç. bir zaman 3656 saydı Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hshkmdaki kanunla 
tesbit edilen altıncı dereceden yukarıya geçe
mezler. 

MADDE 3. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Büyük Millet Meclisine 
ait olan kısmı ile 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki Milli saraylara ait kısım ve 
3692 sayılı kanunun 5 ve 7 nci maddeleri, kal-
dinlnuştır. 

MUVAKKAT MADDE — Millî saraylar mü
dürlüğü kadrosunda halen mttatatodem olan me
murlardan bu kadroda yer alacak olanların, 
kadro ^maaşlarının tutan karşthk ittihaz edile
rek umumî hükümlere göre istihkakları olan 
miktara kadar ücretle istihdamlarına devam 
olunabilir, 

MADDE 4. — Bu kanun, neşri tarihînden 
muteberdir. 

MADHE 5, — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi Reisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞÎ 

Devlet memurları aylıklanmnjevhj^ ve teadülü 
hakkındaki 3Ç56 ve 3888 sayiU kanunlara bağlı 
cetvellerle 3552 sayûı kanunda değişiklik yapû-

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1, — Devlet memurları aylıMİarı-
nın"tevhit ve. teadülüne dair olan 3656 saydı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kumunda ÜİşÜt (1) sayılı cetvelde der
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler kaldınlniüs ve yerine (2) saydı cetvel
de derce, unvan, aded ve maaşları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

MAJ>DE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — 3888 sayılı kanıma bağlı (1) 
saydı cetvelin Büyük Millet Meclisine ait kıs
mında yazdı olup derce, aded ve ücretleri ili
şik (S) saydı cetvelde gösterilen memuriyetler
le 3552 sayılı kanunun 5 ve 7 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Millî Saraylar -
müdürlüğü kadrosunda halen müstahdem olan 
memurlardan maaşlı kadroda yer alacak olan
ların, kadro maaşlarının tutarı karçdık ittihaa 
edilerek umumî hükümlere göre istihkakları 
olan miktar kadar ücretle istihdamlarına devam 
olunabilir. Bunlardan maaşa naklohınaniardan 
umumî hükümlere göre bir terfi müddeti dol
duranlar aynı dereceye ve doldurauyanlar bir 
«(ağı dereceye ithal olunur, 

Ancak aşağı dereceye ithal edilenlerin üc
rette geçirdikleri müddet maaşlı derecede geti
recekleri müddete katılmak snretiyle terele
rinde hesap olunur, 

MADDE 4. — Vekttüni neft maddesi aynen. 

MADDE 6. — Teklifin 5 noi maddesi aynen« 

( S. Sayısı: 80 ) 
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10 

.3 
5 
6 
8. 
9 

4 
.6 
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10 

4 
fi 
7 
8 
0. 
8 

• 

r-

Memuriyetin nev'i 

Mı 

Kâtibi umumî 

Hususi kalem, 

Müdür 
Birinci sınıf kâtip 

Kanunlar kalemi 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Riyaset divanı kâtibi 
Sicil memuru 
Hazinei evrak memuru 

_ _ t * — 
idare Heyetinin teklifine bağh 

Aded 

1. 

ı" 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
.1 
1 

Kanunlar ve muhabere me
muru 
Arzuhal encümeni kâtibi 
Birinci sınıf kâtip 
ikinci smıf kâtip 

Zabıt kalemi 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef . .' . . 
Birinci smıf stenograf 
ikinci sınıf stenograf 

Evrak kalemi 

Müdür 
Müdür muavini 
Dosya memuru 
Evrak memura 

Matbaa müdürlüğü 

Müdür 
Bagmusahhih 
Musahhih 

» 
> muavini 

İdare memuru 

• • 

2 
1 
4 
7 

1 
1 
2 
8 

12 

• 

1 
1 
1 
3 

- • 

1 
1 
2 
2 
3 
1 

CETVEL 

Maaş 

150 

100 
40 

100 
80 
70 
70 
60 
50 

50 
50 
40 
35 

100 
80 
70 
50 
40 

90 
70 
40 
35 

90 
70 
60 
50 
40 
50 

( S. Say 

D. Memuriyetin nev'i A 

Muhasebe halemi 

3 Müdür 
5 » muavini 
6 Muamelât şefi 

1 6 Hesabatşefi 
6 Mutemet 
8 Dosya, muhabere memuru 
9 Muhasebe kâtibi 

' : Daire müdürlüğü 

3 Müdür 
7 Ambar ve levazım memuru 
8 Ayniyat memuru ve personel gefi 
9 Birinci smıf kâtip 

10 ikinci sınıf kâtip 

Posta, telgraf müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Posta havale memuru 

10 Birinci sınıf memur 

Emniyet • komiserliği 

10 Baskomîser 
11 Komiser 
12 •.» .' muavini 
10 Sivil baakomieer 
11 * komiser 
12 » » muavini 
13 Polis memuru 

Bütçe encümeni kalemi 

3 Müdür 
5 » muavini 
6 Büro gefi 
7 Şef muavini 
9 Kâtip daktilo 

Kütüphane müdürlüğü 

4 Müdür 
6 » muavini 
8 Kütüphane memuru 
9 Kâtip daktilo.(Birinci sınıf) 

ısı ; 80 ) ' 

.ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
5 

22 

1 
1 
1 
1 
1 

* 1 
1 
1 
1 

Maaş 

100 
80 
70 
70 
70 
50 
40 

100 
60 
50 
40 
35 

80 
50 
35 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
70 
60 
40 

90 
70 
50 
40 
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D. 

3 
6 

6 
6 
9 

11 

Memuriyetin nev'i Adec 

MüU saraylar 

i Maaş 

Müdür i! 1 100 
Kontrol memuru ve ayniyat 
muhasibi 
Başkâtip ve mutemet 
Mimar ] 
Doktor ] 
Kâtip 

L 70 
l 70 
L 70 
L 40 
L 30 

D. Memurieytin uhvani Aded MaâŞ 

10 Sicil ve masraf tahakkuk me
muru 

11 Evrak mukayyidi ve dosya me
muru 

11 Ayniyat kâtibi 
12 Ayniyat kâtibi 
11 Levazım memuru 
U inşaat sürveyyanı 

35 

30 
30 
25 
30 
30 

D. 

5 
11 

5 
6 
8 

• 8 

10 
10 
10 

11 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı, cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Büyük Mület Meclisi 

2 Kâtibi umumî 

Aded Maaş 

125 

Hususi kalem 

Müdür 
Birinci smıf kâtip 

Kanunlar halemi 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Riyaset Divanı kâtibi 
Sicil memuru 
Hazineî evrak memuru 
Kavanin ve muhabere memur
ları 
Birinci sınıf kâtip 

12 İkinci sınıf kâtip 

Zabıt kalemi 

, 5 Müdür 
6 Müdür muavini 
8 Şef 

10 Birinci smıf stenograf 
İİ tkinci sınıf stenograf 

Evrak kalemi 

2 
5 
5 

1 
1 
2 
8 

12 

80 
30 

1 

I-l 

2 
1 
1 
1 

80 
70 
50 
50 
35 
35 

6 MÜdÜr 

35 
30 
25 

80 
70 
50 
35 
30 

70 

D. Memuriyetin nev'i 

7 Müdür muavini 
12 Dosya memuru 
12 tkinci sınıf kâtip 
13 Üçüncü sınıf kâUip 

Matbaa müdürlüğü 

Aded Maaf 

6 Müdür 
7 Başmüsahbih 
9 Musahhih 

11 » muavini 
10 idare memuru 

Muhasebe müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Müdür muavini 
8 Muamelât şefi 
8 Hesabat şefi 
8 Mutemet 

10 Dosya ve muhabere memuru 
11 Muhasebe kâtibi 

Dair» müdürlüğü 

5 Müdür 
9 Ambar ve levazım memuru 

11 Ayniyat memuru 
11 Birinci smıf kâtip 
12 ikinci sınıf Kâtip 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

00 

25 
20 

1 
1 
3 
2 
1 

70 
60 
40 
30 
35 

80 
70 
50 
50 
50 
35 
30 

80 
40 
30 
30 
25 
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_ e _ 
Memuriyetin nev'i 

Posta, telgraf müdürlüğü 

H Müdür 
11 Birinci smrf memur 
12 ikinci » > *' 

İnzibat memurlmı 
' 1 » . 

10 Başkomiser 
11 Komiser 
12 Komiser muavini 
10 Sivil başkomiser 
11 Sivil komiser 
12 Sivil komiser muavini 

Aded 

1 
ı 
5 

Maaş 

60 
30 
25 

35 
30 
25 
35 
30 
25 

I>. 

13 

5 
6 
7 
9 

11 

6 
7 

11 
12 

Memuriyet unvanı 
' - i . '.V ••) 

Polis memuru 

').:. Bütçe encümeni' 

Şef 
Şef muavini 
Memur 

» 
Kâtip - Daktilo 

Kütüphane müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini-
Birinci sınıf kâtip 
Kâtip 

Aded 

22 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

20 

80 
70 
60 
40 
30 

70 
60 
30 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

1 

3 
•9 

3 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

İO 

-

3 
5 
6 
8 
9 

Kâtibi umumî 

Hususi kalem . 

Müdür 
Birinci sınıf kâtip 

Kanunlar kalemi 

Müdür 
» muavini 

Şef 
Riyaset divanı kâtibi 
Sieil memuru 
Hazine! evrak memuru 
Kanunlar ve muhabere memuru 
Arzuhal encümeni kâtibi 
Birinci sınıf kâtip 
ikinci sınıf kâtip 

— 
ZaM ktd»ttH . 

MSdür 
» muavini 

Şef 
Birinci smıf stenograf 
ikinci » » 

1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

.2 
1 
4 
7 

— 

1 
1 
2 
8 

12 

150 

100 
40 

100 
80 
70 
70 
60 
50 
50 
50 
40 
35 

180 
80 
70 
50 
40 

4 
6 
9 

19 

4 
6 
7 
8 
9 
8 

3 
5 
6 
6 
6 
8 
9 

3 

Evrak kalemi 
Müdür 

» muavini 
Dosya memuru 
Evrak memuru 

Matbaa müdürlüğü 

Müdür 
Basmusahhih 
Musahhih 

» 
» muavini 

idare memuru 

Muhasebe kalemi 

Müdür 
Müdür muavini 
Muamelât şefi 
Hesabat şefi 
Mutemet 
Dosya, muhabere memuru 
Muhasebe kâtibi 

Daire müdürü 

Müdür 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

90 
70 
40 
35 

90 
70 
60 
50 
40 
50 

100 
80 
70 
70 
70 
50 
40 

100 
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Memuriyetin D evi 
_ 7 _ 

Aded Maaş D. 

7 Ambar ve levazım memuru 
8 Ayniyat memuru ve personel şefi 
9 Birinci smrf kâtip 
10 İkinci sınıf kâtip 

Posta, telgrafg müdürlüğü 

5 Müdür 
S Posta havale memuru 

10 iBrinci amıf memur 

Emniyet komiserliği 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
5 

60 
50 
40 
35 

80 
50 
35 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 

3 
5 

Başkomiser 
Komiser 

:» muavini 
Sivil başkomiser 

> komiser 
> » muavini 

Polis memuru 

Butça encümeni kalemi 

Müdür 
» muavini 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

1 
1 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

100 
SU 

Memuriyetin nevi Aded Maaş, 

6 Büro şefi 
7 Şef muavini 
9 Kâtip daktilo 

Kütüphane memuru 

4 Müdür 
6 » muavini* 
S Kütüphane memuru 
9 Kâtip daktilo (birinci sınıf) 

1 
1 
1 
1 

Millî saraylar müdürlüğü 

3 Müdür 
6 Kontrol memuru 
6 Başkâtip ve mutemet 
6 Mimar 
9 Doktor 

11 Kâtip 
10 Sicil ve masraf tahakkuk memuru 
11 Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
11 Ayniyat kâtibi 
12 » » 
11 Levazım, memuru 1 
11 İnşaat sürveyam 1 

70 
60 
'40 

90 
70 
50 
40 

100 
70 
70 
70 
40 
30 
35 
30 
30 
25 
30 
30 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
8 

9 
8 

10 
12 

Memuriyetin nev'i A 

MÜlî saraylar müdürlüğü 
Müdür 
Kontrol memuru ve ayniyat 
muhasibi 
Başkâtip ve mutemet 
Mimar 
Doktor 
Kâtip 

ded 1 

1 

1 
1 
1 

- 1 
1 

Jcret 

300 

140 
120 
140 
100 
75 

D. 

11 

13 

12 
13 
13 
12 

Memuriyetin nev'i 

Sicil ve masraf tahakkuk 
memuru 
Evrak mukayyidi ve dosya 
memuru 
Ayniyat kâtibi 
.Ayniyat kâtibi 
Levazım memuru 

sürveyyanı 

Aded Üerot 

85 

60 
75 
60 
60 
75 
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S. Sayısı :$j 
Devlet konssrvatuvarı ve rUyaseti cumhur filârmonik 
orkestrası mütedavil sermayesi hakkında kanun lâyi
hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 77) 

Başvekâlet • ; i : * - ' 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı : 6/1613 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Devlet konservatuvar: ve .Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası mütçdavil sermayesi hak
kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 13 • V . 1943 tiarihdnde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muçibsşiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet konseryatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik arkçstBası mütedavil .sermayesi kanunu 
lâyihasının gerekçesi 

2541 sayılı kanunla 1934 de Ankara'da bir Musiki ve Temsil Akademisi kurulmuştu. Bu te
şekkül 1940 da 3829 sayılı kanunla, «Devlet konaervatuvarr» adını aldı ve tiyatro, opera, müzik 
alanlarında memleketin muhtaç olduğu elemanları akademik yolda, sanat ve genel kültür bakım
larından, yetiştirmek üzere bir yüksek sanat öğretim kurumu haline geldi. Bu kurum, son yıl
lardaki çalışmalariyle büyük bir gelişme ve başarı göstermeye başladı. 3829 sayılı kanunun seki
zinci maddesine göre staj yapacak Konservatuvar tatbikat talebeleriyle diğer yetişkin talebeler 
için kurulan tatbikat sahnesindeki çalışmalar da ilerledi. Garp sahne edebiyatından dilimize çe
virtilen büyük piyeslerle, tûrkçeye tatbik edilen tanınmış, operalardan başlıcalarını üç, yıldanberi 
büyük bir başariyle memleket Önünde temsil edecek bir hale jgeldi. 

Fakat asıl amaç, bütün muasır ve .kültürce ilerlemiş memleketlerde olduğu gibi, Ankara Dev
let tiyatro ve operasını biran önee kurmaktır. .Hattâ bununla kaltmyarak memleketin diğer k̂ö
şelerine de yayılabilmek için, hiç olmazsa, Üç dört yerde esaslı ve nıetodlu bir surette çalışır tem
sil grupları teşkil etmek de gerektir. Bugün çalışmalarından memnuniyet verici sonuçlar aldığı
mız tatbikat sahnesi, bu amaca yarmak yolunda ilk adımdır. Bununla beraber artık Ankara Dev
let opera ve tiyatrosunu biran Önee kurabilmek için gerekli tedbirlerin ajınpıası zamanı da gel
miş bulunmaktadır. Hemen her memlekette, tedricî bir gelişmeyle ve o memleketin bünyesine 
bağlı imkânlar içinde kurulmuş bulunan Devlet tiyatro ve operaları gibi, ..Türk tipatro ve opera
sının da muhtelif İnkişaf safhalarından geçeceği tabiidir. Nitekim en yakın komsunujz olan,Bul
garistan'da hususi teşbbüşlerle on dokuzuncu asırortalarında haşlryan tiyatro ve aynı aşrm ^onla
rında gelişen opera faaliyetlerine 1904 den itibaren Devletçe yardıma başlanmış, ,1906. da pavletin 
çıkardığı bir kanunun Sofya belediyesine temin ettjği gelirle millî tiyatro binası yaptırılmış ve 1907 
de millî tiyatro ve opera Maarif Nezaretine bağlı birer Devlet müessesesi haline getirilm,ştir. 

Romanya'da, 1870 de başlanmış olan Bomen operasının 1919 a kadar hususi teşebbüslerle.,yü
rütülmek istendiği fakat ileri bir başarı gösterilemediği, ancak 1919 da Hükümet tarafımdan okul 
gibi bir kültür kurumu sayılıp himaye altma alınm&sından sonra .gelişmeye bağladığı görülmekte
dir. Yugoslavya'da da Devlet tiyatro ve operalar* az çok bunlara benzer safhalar geçirmiştir. 

Yunanistan'da ise uzun sen«ler hususi ellerde yurüyan millî tiytr* 1930 da D«vl«t idar«giu« 
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geçmiş ve Yunan operası, henüz yabancı elemanların tesirinden kurtularak millileşemediği ve 
Devletçe tutulmadığı için, Yunanistan bu sanat şubesinin ulusal eğitimdeki önemli rolünden, mahrum 
kalmıştır. 

Avrupa'ya gelince, Fransa'da bugün opera, Opera - Comique, Comedie Française ve Odeon 
adlafiyle tanınan dört Devlet tiyatrosu vardır. Bunlardan opera 1671 de, Comedie - Française 
1680 de, OpSra - Comique 1714 de ve Odeon 1797 de kurulmuşlardır. Comedie - Française Louis 
XIV. tarafından verilen bir fermanla ve bütün bu müesseseler, Napolyon devrinde verilmiş ira
delerle Devletçe idare olunmaktadırlar. Otuz sene harplerinden sonra hususi teşebbüslerle kurulan 
millî Alman tiyatro ve operası, Almanya'da XVI. asır başlarmdanberi görülen yabancı tiyatro tü
raplarının yerini tutmuştur, tik defa Alman dramatik sanatının doğmasına imkân hazırlıyan ti
yatro 1659 da Viyana'da kurulmuştur. Hususi teşebbüslerle idare edilen opera temsilleri için 
1667 de Nürenberg, 1678 de Hamburg, 1687 de Auğsburg ve 1693 de Leipzig tiyatrolarının ku
rulduğu ve bunları diğer şehirlerdeki tiyatro ve operalarnı takîbettiği görülmektedir. XVIII . 
asır sonlarında da o tarihe kadar şehir şehir dolaşan seyyar türaplardan vazgeçilerek sabit 
tiyatro heyetleri teşkiline başlanmıştır. Bu cümleden olarak 1786 da kurulup, ilk zamanlar «Kı
ratlık tiyatrosu» adını taşıyan ve saray bütçesinden idare olunan Bertin Tiyatro ve Operası 1934 
de tamamen Devlete ait bir sanat müessesesi haline getirilmiştir. Bu kurum, bugün 77 si umumî 
idareciler, 79 u tiyatro kısmı idarecileri, yine 79 ıı opera ve operet kısmı idareeileriyle artist
leri, 110 u koro, 52 si balet, 144 ü orkestra artistleri ve 55G sı teknik elemanlar olmak üzere 1103 
kişilik bir kadro ile çalışmaktadır. 

Almanya'da on dokuzuncu asır sonlarında tiyatronun halk eğitimindeki rolü anlaşılmış ve 
1892 yılından itibaren «halk için sanat» ilkesine dayanılarak Berlin ile diğer şehirlerde kurul
muş olan «halk tiyatro birlikleri», az gelirli ailelere ueuz fiyatla tiyatro seyretmek imkânlarını 
hazırlamıştır. 

Bir milletin kültür hayatında, ve sanat eğitiminde tiyatt'o ve operanın millî ve insanî en yük
sek fikirleri telkin bakımından çok tesirli bir vasıta olduğu gözönünde tutulacak olursa, yu
karıda bir kaçı zikredilen memleketlerde yapılmış tecrübeleri tekrara lüzum kalmadan, bugün 
elimizde bulunan sanat teşekkülünün en kolay ve verimli bir surette işlenmesini ve gelişmesini 
temin etmek zarureti hemen meydana çıkar. Bu düşülmeyledir ki, Türk Devlet tiyatra ve ope
rasının çekirdeğini teşkil eden Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası 
emrine bir mütedavil sermaye verilmesi ve bu kurumların temsil, konser ve diğer sanat faaliyet
lerinin gerektirdiği kolay ve mensuplarını teşvil edici bir surette çalışma imkânlarını sağhyan yet
kenin alınması maksadiyle ilişik kanun lâyihası teklif olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesiyle Devlet Konservatuvarcnm ve Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestra
sının gerek birlikte gerek ayrı ayn bulunacakları sanat faaliyetlerinin ieabettirdiği masrafları mü
tedavil sermaye sistemi dahilinde tedricen karşılamak için lüzumlu tahsisatın bütçeye konulması sa
lâhiyeti istenmekte ve her malî yıl bütçesiyle sermayeyi arttırmayı mümkün kılan bir şekil kabul 
olunmaktadır, 

Lâyihanın ikinci maddesi, sermayeden sarfiyat yapılacak hizmetleri saymaktadır: 
a) Bugün gerek Devlet Konservatuvarı gerek Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mensup

larına, teadül kanunları esaslarına göre ücret veya maaş verilmekte, temsil olunan eserlerle çalınan 
parçalar için - müellif, mütercim veya kompozitörlerine telif hakkı esası gereğinee ödenmesi icabeden-
temsil ve icra haklan verilmemektedir. Bugünkü maaş ve ücretleri ancak en basit yasama şart-
larma yetmekte, bir sanat adamının ise daha elverişli imkânlar bularak hayatmı düzenlemeni ge
rekmektedir. Sahne ve sanat adamım hayatının ve muhitinin ieabettirdiği asgari şartlar içinde ya
şatabilmek için ona dünyanın her tarafında kabul ve tatbik edilen şekilde sanat faaliyetlerinin geli
rinden hisse ayırmak, onu bu yolda da sanatına bağlamak zarureti vardır. Üçüncü maddenin (a) fık
rası bu suretle gerek tiyatro, opera ve müzik faaliyetlerine iştirak edecek artislere ve şeflerine veri
lecek temsil ve icra haklarını gerek eserlerin müellif, mütercim, nakil ve kompozitörlerine Ödenecek 
temsil ve icra hisselerini temin etmek gayesini gütmektedir. Bu vesile ile müzik ve sahne ar-
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üstlerine baremle değil, ferdin kabiliyet ve başarısına göre hususi esaslar dairesinde para verildi
ği ve bugün Almanya'da birinci sınıf bir artistin ayda 5 000 marka kadar ücret almakta bulun
duğunu söylemek kayda değer görülmüştür. 

Temsil ye konser faaliyetleri^ çok defa Devlet Kooservatuvan ve Riyaseti Cumhur Filârmo
nik orkestrası kadroları dışında, serbest veya teadül kanunları bükümlerine bağlı kadrolarda 
vazifeli elemanlara iş vermeyi veya Konservatuvarın, Orkestranın kendi kadrosuna dahil elek
trikçi, ı marangoz, terzi ve dekorcu gibi teknik elemanları muayyen vazife saatleri dışında- bazan 
gece yanlarına kadar çalıştırmayı zaruri kılmaktadır. Bunların bu emeklerine . karşılık olarak 
verilmesi gereken ücretleri ödiyebilmek için de üçüncü maddenin (b) frkrasiyle salâhiyet isten
mektedir. (O) fıkrası temsU've konserler için lüzumlu eşyanın, giyecek, levazım ve tesisatın satın 
alınması ve temsil malzemesiyle artistlerin ve vazifelilerin yol ve nakil masraflarının mütedavil 
sermayeden ödeneceğini göstermektedir, (d) fıkrası ile de sanat faliyetlerinin gerektirdiği her 
çeşit yayın, reklâm ve propaganda masraflarının mütedavil sermayeden ödenmesi esası kabul olun
muştur. 

Kanunun üçüncü madesiyle ikinci maddesinin (e) fıkrası, mütedavil sermaye muhasebesini ay
rı ve masraflı bir teşekküle lüzum kalmadan ilâve vazife olarak idare edecek kimselere verilecek 
munzam ücretler hakkındadır. 

Devlet konservatuvarı ye Kiyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası sanat faaliyetlerinin hususi
yeti, çeşitliliği, aeeleliği bu kurumlar için mütedavil sermayeden yapılacak sarfiyatın umumî 
esaslara bağlı tutulmıyarak diğer mütedavil sermayelerde olduğu gibi istisnai kayıtlardan fayda
lanmasını zaruri kıldığından beşinci madde bu maksatla teklif olunmuştur. 

Tiyatro ve opera temsilleriyle konserlerin halk™ sanat terbiyesinde, millî ve insani duyguları
nın yükseltilmesinde oynadığı büyük öğretiei ve eğitici rol gözonüne alınınca bir medeniyet oku
lu olan bu müesseselerin, çalışmalarına ve gelişmelerine engel olabilecek hiç bir kayıtla bağlı 
bulunmamalarını kabul etmek zaruridir. Bu düşünce iledir ki, bir çok memleketler bu çeşit mü
esseseleri vergi kayıtları dışında bırakmışlar ve hattâ yer yer bunların gelişmelerini sağlamak için 
hususi vergiler ihdas etmişlerdir. Meselâ Romanya, Devlet operasını sinema biletlerine yapıştırı
lan hususi bir pulun geliriyle idare etmekte ve tiyatroları her türlü vergiden muaf tutmaktadır. 
Nitekim 20 . I I I . 1937 de neşredilen (Millî tiyatrolar, Romen operaları ve sair temaşa mahallerinin 
teşkili, tanzimi) hakkındaki kanunun 3 ncü maddesinde şöyle denmektedir : «Millî tiyatrolar ve 
Romen operaları, bugün ve yarın her ne vesileyi o^rsa. olsun, gerek Hükümet, |erek vilâyet 
ve belediyelere karşı her türlü vergi, resimler ve damga resmi gibi nakdî tekâliften müstesna
dırlar. Millî tiyatro ve Romen operalarının menkul ve gayrimenkulleri, her türlü varidatı, Hü
kümetten aldığı muhassasatı, hiç bir zaman haeiz altına alınamaz ve bunlar aleyhine dâva ika
me edilemez.» Bulgaristan'da da yukarıda arzolu^duğu gibi Sofya belediyesine hususi bazı ver
gi kaynakları bulunarak Devlet tiyatro binasını yapmak imkânı verilmiştir. 

Müstakbel Devlet tiyatro ve operamızın çekirdeği olmak üzere bu kanunla İhdası düşünülen te
sisin her türlü vergi ve resimlerden muaf sayılması lüzumlu görülerek lâyihanın beşinci madde
si bu maksatla teklif olunmuştur. Esasen bu vergi v e resimlerden, geçen iki yıl içinde elde edilen 
Devlet geliri pek küçük bir yekûn tutmaktadır. Yıllar geçtikçe bu miktar yükselse bile gaye, Dev
leti herhangi bir gelir kaynağından mahrum etmek olmayıp sanat zevk ve terbiyesini memlekette 
geliştirmek; gibi esaslı bir kültür hizmetini kolaylaştırmak ve tiyatroyu okul gibi bir eğitim kuru
mu olarak tanıdığımızı belirtmektir. 

Lâyihanın altıncı maddesiyle kanunun tatbikma ait esasların Maliye ve Maarif vekilliklerin
ce birlikte tesbit olunacağı gösterilmiş ve muvakkat madde ile de 1942 malî yılı bütçesine müteda
vil sermaye olarak bir miktar tahsisat konulmak suretiyle Konservatuvar tatbikat sahnesinin 1943 
ilkbahar çalışmalarının yeni esaslara göre yürütülmesi düşünülmüştür, 

Yukarıda arzedilen sebeplere dayanılarak kabulü teklif olunan ilişik lâyihanın, Türk güzel 
sanatlar tarihinin temsil ve musiki alanmda hayırlı ve verimli bîr gelişmeye yol açacağı umul-
maktadır. 

( S. Sayısı s-81) 
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Ankara Devlet Konservatuv&rı ve Riyaseti 
Cumhur orkestrası için 250 000 liralık bir mü
tedavil sermaye tahsisine dair Hükümetçe hazır
lanarak Büyük Millet Meclisine gönderilen ve 
Encümenimize havale huyundan kanun' lâyiha» 
Maarif vekilinin ve Güzel sanatlar umum müdü
rünün huzuriyle Encümenimizde müzakere 
olundu. 

Ankara Devlet Konservatun sadece serbest ha1 

yatta çalışacak^ olanları değil bunlarla birlikte 
müstakbel Türk Devlet opera ve tiyatrosunu teş
kil edecek artistleri de yetiştirmekte buluna». 
müessesemizdir. Konservatuvan yeni bitiren 
stajyerlerle taleherim tatbikat gördükleri tatbi
kat sahnesi de tedrici bir tekamülle Devlet ope
ra vâ tiyatrosuna inküâp edecektir. Türk Devlet 
operasiyle tiyatrosu* repertavarlftnni tebcil ede-' 
cek millî ve klâsik eserlerle millî kültürün ge
rekli ve zaruri bir p1 areasmı ve halfc terbiyesinin 
de tesirli ve kudretli birer âmiH olacakl&rdrr, 
Tatbikat sahnesinin süratle gelişebilmesi için, 
temin edeceği gelirin bir kremim kendi ihtiyaç
larını süratle ve kolaylıkla giderebilmesi yolun
da kullanılabilmesi lâzımdır. Bu da mütedavil 
birserraayenin konservatuvâra tahsisiyle müm
kün olacaktır. Hükümetin teklif ve Encümeni
mizin tetkik eylediği kanun lâyihası bu ihtiya
cın cevabını teşkil etmektedir. 

2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
ile 1050 sayılı Muhasebei umumiye kanunlarının 
hükumlerke ve sarftan önce - Divanı ımütaseba-
tm da vizesini tabi bulunmryan Imütedavil bir 
sermaye; konserlerle tatbikat sahnesi için eser 
vücude getirecek müellif̂  kompozitör mütercim ve 
nâkillere; bu eslerlerin icra ve temsillerinde va
zife alacak mütehassis, artist ve talebelere; temsil 
ve icra ile1 ilgili türlü vazifeler görecek memur 
re müstahdem ve iğcilere süratle ve kolaylıkla 
emekleri karşılığının tesviyesini mümkün kıla
cak bu stüfetle bunları sanat ve islerine bağlıya
cak; sevfc ve geyretlerâri canlı tutacaktır. 

Mütedavil sermaye; temsil için gereken eşyanm 

levaznn ve tesisatın da vaktinde ve kolaylıkla satın 
alınmasını, kurulmasını ve naklolunması!», rek
lam yapdmasmı, program* broşür ve metinlerin 
basılıp yayınlanmasını mümkün küacakter. Mü
tedavil sermayeden bu- ihtiyaç, mevzuları için 
para hareamasmı mümkün kılmak üzere kanun 
lâyihasının ikinci maddesine- gereken- hüküm
lerkonmuştur. Encümenimi» yukarıda. zikrolu-
nan ve lâyiha gerekçesine' açıklanan sebep
lerle bu maddenin ihtiva ettiği hükümleri yerinde 
ve? lüzumlu bulmaktadır: 

Encümenimiz; Maarif vekilinin verdiği iza
hattan temsil ve konser faaliyetleri için lüzumlu 
olan, hariçten getirilmesi icabeden ve den» vası
tası mahiyetinde bulunan müzik aletleri Üe her 
türlü temsil malzemesinin de Gümrük resmine 
tabi tutulmasının güçlükler doğurduğunu öğren
miştir. Devlet Konservatuvarms, mütedavil bir 
sermaye tahsisiyle güdülen gayenin tam olarak 
husulü için Encümenimiz bahsi geçen malzeme ve 
aletlerin Gümrük resmine tabi tutulmaması hak
kında kanun lâyihasına bir hüküm ilâvesini lü
zumlu bulmuş.,- bu maksatla 5 nci maddeye ikinci 
fıkrayı eklemiştir, 

Bu fıkranın da ilâvesiyle kanun lâyihasının 
almış; olduğu şeklin ihtiyaca uygun V» Yüksek 
Meclisin tasvibine değer mahiyette bulunduğu
nu saygılarımızla arzedefiz. 

Havalesi> mucibince Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maarif En, Rn. 
Manisa 

R. # . Mdğvtir 
Ankara 

B. Baykan 
İstanbul 

A. K. Akyüe 
izmir 

Ş. îıwww 

M. M. 
Sivas 

R. 8. Sürer 
Bingöl 

t. Banguoğlu 
istanbul 

1. A. Gövsa 
Kastamonu 
T. Ta§Jnrm 

Urf* 
S. K. Yetkin 

Kâtip 
Konya 

M. A. Bmal 
Eskişehir 

1. V. Aykurd 
tzmir 

E. Çmar 
Sinob 

/. S. Süvük 
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Bütçe encümeni mazbata» 

T. B. M.. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No-1/77 
Karar No. 39 

19 .VI . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet konservatuarı ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası mütedavil sermayesi hakkın
da- Maarif vek&lğinae hazırlaaıan ve Başvekâ
letin 15 mayıs 1943 tarih ve 6/1613 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meefise suaraten kanun lâyihası 
Ecümenimİze tevdi buyuruOmakla Maarif vekili 
Hasan Âli Yücel ve Maliye veklliğinin salahi
yetli memuru hazır oldukan halde ve Maaif En-
.cümei mâzbatasiyle birlikte tetkik ve müzakere 
olundu. 

Devlet konservatuvan ve Riyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestrasının faaliyetlerini kolaylaştır
mak ve gelişmelerine yardım etmek üzere tesisi 
istenilen mütedavil sermaye hakkında Hükümet 
lâyihasında gösterilen mucip sebepler yerinde gö-

"ralmüs ve teklifin kabulüne karar verilmiş ve 
aneak birinci anaddeinin ikinci fıkrası muvak
kat bir hükmü ihtiva ettiği için onun muvak
kat madde halinde yazılmasına karar verilmiş ve 
mütedavil sermayenin defaten verilmediğinin 
bu maddede açık hale konulması için kelime de
ğişikliği yapılmıştır. 

İstenilen mütedavil sermayenin işletilmesiyle 
elde edilecek gelirin lâyihada açıkça yazılması 
hem teklifi tamamlamak, hem de 3942 sayılı ka
nun dairesinde satılacak biletlerden hâsıl ola
cak meblâğın kanun yürürlüğe girdikten sonra 
bu mütedavil sermaye hesabına geçirileceğinin 
tasrih edilmesi noktasından gerekli görülmüş ve 
bu maksatla lâyihaya, ikinci madde olarak yeni 
bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Mütedavil sermaye hesaplarının muvazzaf ve 
daimî bîr muhasip tarafından tutulması yerinde 
ise de sermaye başlangıçta az miktarda olacağı .• 
için gerek muhasipliğin ve gerek mutemetliğin 
munzam vazife alarak bir memura gördürülme-
sine da imkâh verilmesi doğru görülmüş, 4 ncü 
m&dd'e bu şekilde yazılmıştır. 

TemMl veya konserler için lüzumlu ve ha
riçten getirtilmesi zaruri malzeme ve müzik 
alitfcefiirirt gümrük resmiıkten muaf tutulması 
encümenimizce de yerinde görülmüş ve aneak 
btmlaOTn işinde satılanlar olursa onların güm

rük resimlerinin ödenmesini temin i§in gerekli 
kayıt ilâve edilmiştir. 

Yedinci maddenin ilk fıkralarında gerekil 
esasiarm Malice ve- Masarif vefe8fik4erî»ee bir 
arada tesbit olunacttğ* yaffllm^ slduğu ve dışar
dan- kullanılacak işçi ve müstahdemlerin neft
lerinin önceden tesbit edilmesi gibi tatbiki güç 
bir hükmjîa ilâvesinde de fayda bulunmadığı 
nazara alınarak bu maddedeki san fıkranın kal
dırılması uygun görülmüştür. 

Mütedavil sermayenin ikmaline kadar temsil 
ve konserier için lüzumlu, eşya ve malzemeyi te
min hususunda vekalet bütçesinin müsait mas
raf tertiplerinden, de istifade imkânının verilme
si tatbikat sahnesnin gelişmesi bakımından ye
rinde görülmüş ve buna dair ayrıca muvakkat 
bir madde yazılmıştır. 

Hükümet teklifinin birinci maddesine konul-
•• muş olan ve mütedavil sermayenin ikmaline ka
dar bu sermayenin işletilmesinden mütevellit 
kârların da bu hesaba ilâvesini emreden kanuni 
hükmün Muhasebei umumiye kanununa uygun 
bir madde haline ve bu ana kanunun hükmü 
dairesinde bir sekle girebilmesi için muvkkat 
bir madde halinde yazılması ve sermaye tamam
landıktan sonra kârların Hazineye ait olacağı
na dair de bir hüküm ilâvesi lüzumlu addedil
miş ve ona göre muvakkat ikinci madde yazıl
mıştır. . 

1942 bütçe yılı sonuna ermiş bulunduğundan 
Hükümet teklifindeki muvakkat maddeye lü
zum kalmamıştır ve bunun için bu madde lâyi
hadan çıkarılmıştır. 

Lâyihada yapılan diğer değişiklikler yazılışa 
aittir. 

Umumî Heyetin tasvibine aızolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. C&şktm 
Antalya 

N. E. Sümer 

Bu M. M. 
Zonguldak 

E. Erifirgü 
Aydın 

Kâtip. 
İstanbul 

.P. öymem 
Bursa 

Gh R. Alpman Dr. 8. Konuk 
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Çmuıkkalu 
S. T. Arsal 

Hatay 
//. Selçuk 

Diyarbakır 
R, BelUt 
İstanbul 

H. Kortel 

Edirne 
M. N. Gündüsalp 

tzmîr 
M. IHml 

Kayseri 
F. Baysal 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Yozgad 
8.. îçoz 

^** 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası mütedavil sermayesi ka

nunu lâyİahs* 
MADDE 1. — Derlet Konservatuvan ve Ki

yaseti Cumhur FUlımonik orkestrası için bu ka
nunun 2 noi maddesinde gösterilen islerde kul
lanılmak üzere 260 000 Ura mütedaril sermaye 
tahsis olunmuştur. 

Bu sermaye bir taraftan her yıl Maarif ve
killiği bütçesine konacak tahsisat ile diğer ta
raftan bunun işletilmesinden elde edilecek kâr-
larla tedricen bu miktara doldurulur. 

HADDE 2. — işbu kanunun birinci maddesi 
gereğince kabul edilen mütedavil sermaye aşa
ğıdaki hususlar işin sarfolunur : 

a) 3942 saydı kanunun birinci maddesi 
mucibince umuma verilecek temsillerde olağan
üstü konser islerinde çalıştırılacak tatbikat 
sahnesi, talebeleriyim sahne ve müzik artistle
rine ve şeflerine verilecek temsil ve icra hak
ları; temsil ve icra olunan sahne ve müzik 
eserlerini; telif, tercüme veya asıUannı değiş
tirerek nakledenlere verilecek temsil ve icraya 
ait telif hakları. 

b) Temsil ve konserler dolayısiyle muvak
kat olarak çalıştırılmasına lüzum görülen mü
tehassıs, müstahdem ve işçilerin ücret ve gttn-
delikleriyle vazife saatleri dısmda yapılacak ça
lışmalara iştirak eden kadroya dahil memur, is
çi ve müstahdemlere verilecek fasla çalışma üc
retleri. 

c) Temsiller ve konserler dolayısiyle 

.MAAlllP ENCÜMENİNİN JDEĞlŞTİKİŞt 
Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası mütedavil sermayesi ha 

nunu lâyihası 
MADDE 1 

bul edilmiştir. 
— Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 2. — İşbu kanunun birinci mad
desi gereğince kabul edilen mütedavil sermaye 
aşağıdaki hususlar için sarfolunur: 

A) 3942 saydı kanunun birinci maddesi 
mucibince umuma verilecek temsillerde ve ola
ğanüstü konser işlerinde çalıştırılacak tatbikat 
sahnesi talebeleriyle sahne ve müzik artistle
rine ve şeflerine verilecek temsil ve icra haklan; 
temsil ve icra olunan sahne*ve müzik eserlerini 
telif, tercüme veya asıllarını değiştirerek nakle
denlere verilecek temsil ve icraya ait telif hak
lan. 

B) Temsil ve konserler dolayısiyle muvak
kat olarak çalıştırılmasına lüzum görülen mü
tehassıs, müstahdem ve işçilerin ücret ve gün-
deükleriyle vazife saatleri dısmda yapılacak 
çalışmalara iştirak eden kadroya dahil memur, 
işçi ve müstahdemlere verilecek fazla çahşma 
ücretleri. 

C) Temsiller ve konserler dolayısiyle İti-

(•& Sayısı : 81) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRİŞt 
Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cumhur Fİ-
lârmomk orkestrası mütedavü sermayesi JtaJckmâa 

kanun lâyihası 
* 

MADDE 1.— Devlet Konservatuvan ve Ri
yaseti Oumhur Filarmonik orkestrası için bu ka
nunun ikinci maddesinde gösterilen İslerde kul
lanılmak üzere <350 000) lira mütedavil sermaye 
tahsis olunur. 

HADDE 2. — Devlet Konservatuvarı ve Ki
yaseti Oumhur Filârmonik orkestrasının vere
ceği temsil ve konserler için S942 sayılı kanun 
dairesinde satılığa çıkarılacak biletlerin hası
latı ve mütedavü sermaye ile tedarik edilmiş eş
yanın icabında satışından elde edilecek paralar 
bu sermaye hesabına gelir kaydolunur. 

HADDE 3. — İşbu kanunun birinci maddesi 
gereğince kabul edilen mütedavü sermaye aşa
ğıdaki hususlar için kullanılır: 

A) 3943 sayın kanunun birinci maddesi mu
cibince umuma verilecek temsillerde ve olağan
üstü konser islerinde' çalıştırılacak tatbikat 
sahnesi talebeieriyle sahne ve müzik artistle
rine ve şeflerine verilecek temsil ve icra 
hakları, temsil ve icra olunan sahne ve müzik 
eserlerini telif, tercüme veya ağıllarım değişti
rerek nakledenlere verilecek temsil ve icraya ait 
telif hakiarı; 

B) Temeli ve konserler dolayısiyle muvak
kat olarak çalıştırılmasına lüzum görülen müte
hassıs, müstahdem ve İsçilerin ücret ve günde-
liklariyle vazife saatleri dışında yapılacak ça
lışmalara iştirak eden kadroya dahil memur, 
İşçi ve müstahdemlere verilecek fazla oahsma 
ücretleri; ' 

O; Temsiller ve konserler dolayısiyle HU 
., : • • (S. Sayısı ı 81) 
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lüzumu bulunan her türlü eşyanın giye
cek,.levaann ve tesisatm satm ahnması re tem
sil malzemseiyle artistlerin ve vazifelilerin yol 
ve "Haini mustaflan» 

d) Temsiller ve konserler için gerekli her 
çeşit reklâm, ilân, program, broşür ve livrelerin 
her türlü bacım ve yayım masrafları, 

e) İşbu kanunim üçüncü madedsrae göre 
verilecek munzam çalışma ücretleri. 

MADDE 3. — Devlet Konservatuvan ve Ri
yaseti Cumhur Filarmonik orkestra» müteda
vil sermayesinin muhasebesi, bu işle alâkalı ol
mak üzere Maarif vekilliğince Maliye vekilliği
nin muvafakatiyle seçilecek bir zat tarafından 
yapılır. Bu isi görecek olanla Maarif vekilli
ğince bu sermayeye tâyin edilecek mutemede 
ayda elU lirayı geçmemek üzere tensip oluna
cak miktarda munzam çalışma ücreti verilir. 

MADDE 4. — Devlet Konservatuvan ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavil 
sermayesinden yapılacak sarfiyat 2400 sayılı 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu ile 1060 
sayılı Muhasebe! umumiye kanunu hükümlerine 
bağlı olmadığı gibi sarftan önce Divanı muhase
bat vizesine de tabi değildir. 

MADDE 5. — Devlet Eonservatuvan ve Ri
yaseti Oumhur Filarmonik orkestrasının temsil, 
konser vesair sanat faaliyetlerinden 3942 sayılı 
kanun gereğince elde edilecek gelir hiçbir vergi 
veya resme tabi değildir. 

MADDE 6. —- Bu kanunun tatbik şekilleri ve 
üçüncü maddenin (a) fıkrasmea ödenecek istih
kakların nispetleriyle (b) fıkrası gereğince 
temsil ve konserler dolayısryle dışardan mu
vakkat olarak cahatarılmasına lüzum görülen 
mütehassıs, müstahkem ve isçilerin ücret ve 
gündeliklerinin miktarlan Maliye ve Maarif 
vekilliklerince müştereken tespit olunur. 

.Mf. E. 

zumu bulunan her türlü eşyanın giyecek, Leva
zım ve tesisatın satm almması ve temsil malze
mesiyle artistlerin ve vazifelilerin yol ve nakil 
masrafları. 

Ç) Temsiller ve konserler için gerekli her 
Çeşit reklâm, ilan, program, broşür ve livrelerin 
her türlü basım ve yayın masrafları. 

D) işbu kanunun 3 neft maddesine göre 
verilecek munzam çalışma ücretleri. 

MADDE 3. —Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. * 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir, 

MADDE f.—;Devlet konwrva*uvan .ve Ri
yaseti Cumhur filârmonik orkestrasının temsil, 
konser ve sair sanat faaliyetlerinden 3942 sayılı 
kanun gereğince elde edilecek gelir hiç bir ver
gi veya resme tabi değildir. 

Temsil, konser ve sair sanat faaliyetleri için 
lüzumlu olan ve jtariçten getirtilmesi gerekli 
bulunan .her türlü malzeme ile müzik aletleri 
gümrük resminden muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanunun tatbik şekilleri 
ve ikinci maddenin (&);fifctasrae»Menecek is-
tHtkakarın ̂ mtftetleriyle . (B) Jikrası gereğince 
i temsil ve konserler idolayısrA dışarıdan ınu-
vafckat olarak çaiqtırâm«mıalı lüzum görjUen 

•mütehassıs, müstahdem ve şcjttecıh ücret ve gün
deliklerinin nt&taHan JEa^e w .Maarif vekil
liklerince müştereken tesbit olunur. 

(S. Sayısı : 81) 
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zumlu görülen her türlü eşyanın, giyecek, leva
zım ve tesisatın satın alınması ve temsil malze
mesiyle artistlerin ve vazifelilerin nakil ve yol 
masrafları; 

D) Temsiller ve konserler için gerekli her 
çeşit reklâm, ilan, program, her türlü broşür 
basım ve yayım masrafları; 

E) tsbu kanunun 4 ncü maddesine göre 
verilecek ücretler. 

MADDE 4. — Devlet Konservatuvan ve Si
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavü 
sermayesinin muhasebe ve mutemetlik isleri için 
Maarif vekilliği tarafından icra Vekilleri He
yetince tasdik edilmek suretiyle kadro alınabile
ceği gibi bu hizmetler munzam vazife olarak da 
gfediirtUeibllir. Bu takdirde ödenecek mun
zam vazife ücretinin miktarı İcra Vekilleri He
yetince takdir olunur. 

MADDE S. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 6. — Devlet Konservatuvan ve Ri
yaseti Cumhur Filarmonik orkestrasının temsil, 
konser vesair sanat faaliyetlerinden 3943 sayılı 
kanun gereğince elde edilecek gelir 10$ bir vergi 
veya resme tabi değildir. 

Temsil, konser vesair sanat faaliyetleri için 
lüzumlu olan ve hariçten getirtilmesi gerekli 
bulunan her türlü malzeme ile müzik aletlerinden 
Maarif vekilliğinin gümrük idarelerine bildir
mesi üzerine gümrük resmi alınmaz. Ancak bu 
malzeme ve aletler her hangi bir sebeple satılırsa 
satılan kısmın gümrük resimleri ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbik şekilleriyle 
8 ncü maddenin (A) fıkrası gereğince ödenecek 
istihkakların nispetleri Maliye ve Maarif vekil' 
liklertoce. müştereken tesbit olunur. 

(S. Saram: 81) 
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MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı Ma
arif vekilliği bütçesinin 670 nci faslının 1 nci 
icar bedeli tertibinden 12 000 Ura indirilerek 
(Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur 
Filârmonik orkestrası mütedavil sermayesi) 
adiyle yeniden açılan ... nci fasla fevkalâde 
tahsisat olarak lamutomstur. 

MADDE 7. -
teberdir. 

MADDE 8. 
raya Maliye ve 

Eş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Peher 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. İT. Alataş 

Mü. V. 

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Maarif vekilleri memurdur. 

Ad. V. 
A. R, Türel 

Ha. V, 

Na. V. 
S. Dwy 
'G. I. V. 

S. &, Ürgüblü 

A, F, Cebesoy 

13. V . 1943 
M. M. V. 

A, R. Artunkal 
Ma- V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

F. Siren 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

G. S, Siren 

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

H 

. 

Mf. E. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin teik-
lifi aynen kabul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

— Hükümetin 'teklifi aynen ka-

( S. Sayısı t 81) 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Mütedavil ser
mayenin işletilmesinden hâsıl olan kâr, müte
davil sermaye iki yüa elli bin liraya baliğ olun
caya kadar sermaye ilâve olunur! Sermaye bu 
miktarı bulduktan sonra elde edilecek kâr Hazi
neye irat kaydedilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı masraflar mütedavü 
sermaye İM yüz elli bin liraya baliğ oluncaya 
kadar, Maarif vekâleti bütçesinin müsait tertip
lerinden de ödenebilir. 

MADDE 8. — Bu kanun nesri tarihinden 
meridir. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

»m-<* 
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