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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ~
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikramiyeler hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
16'. 1 . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
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Bütçenin birinci derecede ağır yükünü teşkil eden personel masraflarından yapılması mümkün
olacak indirmenin incelenmesi
sonunda aşağıdaki hükümlerin kaldırılmasının muvafık olaca
ğı neticesine varılmıştır.
1. Devlet merkezindeki memurlara asıl aylık istihkaklarına ilâveten çeşitli barem kanunlariyle mesken zammı olmak üzere verilmesi kabul edilmiş bulunan gekici tazminatın bu günün şart
larına uymadığı görülerek kaldırılması derpiş olunmuştur.
Filhakika bidayette Ankara'nın mesken durumu nazara alınarak bir ihtiyacı karşılamak üzere
Ankara'daki memurlara verilmesi kabul edilen geçici tazminatın bugünkü şartları muvacehesin
de ya bütün yurttaki memurlara teşmili veya Ankara'da bulunan memurlara da verimemesi lüzu
mu artık bir hakkaniyet icabı olarak belirmiş bulunmaktadır.
Bütçenin hâli hazır durumu ise mesken zammının yurttaki bütün memurlara teşmiline imkân
vermediğinden bu zammm Devlet merkezindeki memurlardan da kaldırılmasının bir za
ruret hâlini aldığı görülmüş ve bu maksatla birinci madde teklif edilmiştir.
2. Memuriyete intisapları sırasında yabancı dij. bildiklerini ispat edenlere Barem kanunların
daki hükümler gereğince tahsil durumlarına göre girebilecekleri derecenin bir üstü verilmekte ve
memuriyette iken öğrenilen yabancı dil için de teşvik mahiyetinde olmak üzere maktuân (1 500)
ve (1 000) lira üzerinden para mükâfatı ödenmektedir.
Memuriyete intisaplarından sonra yabancı dil Öğrendikleri mülâhazasiyle bugüne kadar ken
dilerini) para mükâfatı verilen memurlar hakkında yapılan incelemede, bu mükâfatın daha ziya
de tahsillerini yabancı memleketlerde yaptıkları halde memuriyete intisaplarından sonra her
nasılsa ilk açılan yabancı dil imtihanına giremedikleri için üst derece farkından istifadej edemiyenlerle 4489 sayılı Kanun gereğince mesleklerine ait bilgi, görgü ve ihtisaslarınım arftırmak
üzere yabancı memleketlere gönderilen veyahut mütercimlik, yabancı dil öğretmenliği gibi esasen
meslekleri icabı yabancı dil bilmeye mecbur olan memurlara inhisar ettiği ve bu suretle de kanu-

nun teşvik vazifesini germediği anlaşılarak Barem Kanunlarımızdaki yabancı dil mükâfatı hak
kındaki hükümlerin kaldırılması için 2 nei madde hazırlanmıştır.
3. Katma bütçeli idarelerden bâzılarının teşkilât ve Barem Kanunlariyle Memurin Kanununa
ek 5,439 sayılı Kanunda fevkalâde gayret ve mesaiyi teşvik için memurlara ikramiye verilmesini der
piş eden hükümler mevcuttur.
Emsalleri arasında üstün başarı ve çalışması görülen memurlar esasen terfi
suretiyle taltif
edildiklerinden bunlara aylıklarından başka ayrıca ikramiye adiyle bütçelerden bir p-ara verilmesi
doğru görülmediği gibi mer'i hükümlere göre bu ikramiyelerin verilmesi ve kanunlarda gösterilen
hadler dâhilinde miktarlarının tâyini tamamen takdire bırakılmış olduğundan tatbikatta birçok
şikâyetleri mucip olduktan başka memurlar arasında aylık bakımından teadülü de ihlâl ettiği
neticesine yarılarak bu mahiyetteki ikramiyelerin kaldırılması için 3 ncü madde teklif olunmuştur.
4. 4178 sayılı Kanunla 1942 ve 4599' sayılı Kanunla da 1944 yıllarından itibaren memur ve
hizmetlilere aylık ve ücretlerine ilâveten verilmesine başâlanmış bulunan olağanüstü zam ile ayni
yardım, aylık ve ücret tutarlarının bugünkü seviyeye çıkarılması üzerine fazlasiyle karşılanmış
olduğundan 1947 yılından itibaren kaldırılmıştjr.
Ancak, 2624 sayılı Kanuna göre orta öğretim okullarında çalıştırılan yardımcı öğretmenlerin
aylık ücretleri bu meyanda yükseltilmemiş olması sebebiyle bunlara verilen olağanüstü zamla aynî
yardımın ödenmesine devam olunmuştur.
5219 sayılı Kanunla Haziran 1948 ayından itibaren öğretmenlerin ücretleri de emsali seviyesine
çıkarılmış bulunduğu cihetle artık kendilerine verilen olağanüstü zamla aynî yardımın ödenme
sinin devamına mahal kalmamış ve bu maksatla 4 ncü madde hazırlanmıştır.
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Yüksek Başkanlığa
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat
ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikramiyeler
hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Ma
liye Bakanlığınca hazırlanıp
Başbakanlığın
19 . I . 1951 tarihli ve 6/182 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı komis
yonumuza havale buyurulmakla Mâliye Bakanı
Hasan Polatkan hazır olduğu halde incelenip
görüşüldü.
Devlet merkezinin ilk kuruluş zamanlarında
Ankara'da vücuda gelen pahalılık, meskensizlik
ve mahrumiyet buraya celbedilen memurların
sıkıntıya düşmelerine sebep olmakta ve bunlar
la memleketin diğer mahallerindeki memurlar
arasında hâsıl olan geçim farkını kısmen olsun
izale etmek maksadiyle muvakkat bir tazminat
kabulü uygun görülerek muhtelif memuriyet
dereceleri için aylık bir tazminat ödenmesi esası

tesbit edilmiş bulunmaktadır. İkinci Cihan Har
binin sebep olduğu hayat pahalılığı, memleketin
her bölgesini içine almış ve şehirler arasında
gerek m,esken kiraları ve gerekse diğer hayat
levazımı arasındaki farkları izale ederek hemen
hemen bir eşitlik vücuda getirmiştir. Bu vaziyet
karşısında her taraftan müracaatlar vukubulmakta ve kendilerine de Ankara'da verilene ben
zer bir tazminat verilmesi talepleri tevali et
mekte olduğundan gerek Ankara'nın yıllardan
beri inkişafV'sebebiyle bu muvakkat tazminatın
vaz'ı sebeplerinin ortadan kalkmış olması ve
gerekse memleketin her tarafında, bilhassa bü
yük şehirlerde geçim şartlarında müsavat
hâsıl olması, Ankara'ya mahsus olan bu
tazminatın da kaldırılmasına bu maksatla
sarfedilen ödeneğin tasarruf edilmesini muhik ve
zaruri gören Hükümet tasarının birinci madde-

( S, Sayısı : 78),

^ 8 siyle feu huausna temin etmek istemiştir.
Taaarı&ın 4' «cü fia&ddesiyle temin edilmek
îlk memuriyete girenler, Devlet dil imtihanın
istenilen hususa gelinee:
da muvaffak oldukları takdirde bir üst derece
ikinci Cihan Harbi sırasında türlü kanun
ye allamaları ve memuriyet sırasında dil öğrenen
larla memur yaşayışını biraz daha terfih maklere ise nizamnamesi gereğince (1 500) ve (1 000)
sa4iyle birtakım zamlar ve ödenekler kabul
lira para mükâfatı ödenmesi esası 3656 sayılı Ka " edilmiştir. Bunlar, fevkalâde zam kanunlariyle
nunla kabul edilmiş bir esastır.
veya ayni yardım kanuniyle temin edilmiştir.
Bilâhara bütün bu zamlar da nazara alınarak
JENL Mkmün tatbikatta aldığı şekle nazaran
4988 »ayılı Kanunla yeniden bütün Devlet me
raetnuriyet sırasında ikinci bir dil öğrenmesi ve
murları aylıklarında bir tesviye ve tanzim ya
bahusus bunu, alacakları mükâfata karşılık ola
pılmış ve biraz daha memurların terfihine gidil
rak yapmaları mümkün olduğu ve ikinci dil için
ûatih*na L girenlerin bu lisanları evvelden bildik miş olduğu halde bu yardımcı öğretmenler, ka
nunda yer almadıklarından fevkalâde zam ve
leri, kanların ya tercüman olarak kadroya alman
ay»i yardım hükümlerinin bunlara tâtbiklna
lar veya Avrupa'ya gönderilerek Devlet hesabı
devam olunmuştur. Bilâhara 5219 sayılı Kanun
na, tahsil sırasında bir lisan öğrenenlere inhisai'
la bunların da aylıkları yükseltildiği halde bu
ettiği; binaenaleyh mükâfatın vaz 'ı sebebi olan
ayni yardım ve fevkalâde zam hükümlerinin
teşvik -esasının dil öğrenmek için bir rol oyna
bunlar hakkında da kaldırılması gerekirken zünmadığı ifade edilerek buna ait hükümlerin do
hulen meriyette bırakıldığı, binaenaleyh bu hü
kaldır âmâsı, tasarının ikinci maddesiyle sağlan
kümlerin de kaldırılmasının müsavat tesisi
mak istenilmiştir.
bakımından uygun olaeağı ve bu sebeple 4 ncü
Tasarsın üçüncü maddesiyle fazla mesaisi gö
maddenin sevkedildiği anlaşılmıştır.
rülen Devlet memurlariyle Demiryolları, Deniz
yolları, Tekel, Karayolları ve Devlet Üretme Çift
Komisyonumuzda yapılan
görüşmelerden
lik]»]» Genel müdürlükleri memurlarına Teşkilât
sonra:
kanunlariyle verilmesi kabul edilen nakdî mükâ
Tasarının birinci maddesinin kabulü halin
fatın -kaldırılması istenilmektedir. Hükümet bu
de bütçede 4,5 milyon lira kadar bir tasarruf
husustaki kararını verirken iki esasa dayanmıştır.
sağlanacağı ve diğer teşekküllerle . bu tasar
1. Bu müesseselerde, miktarı 1,5 milyon lira
rufun 8 milyonu bulacağı ve bütün memurlara
ya varan bu mükâfatın Ödenmesinde hiçbir vakit
Gelir Vergisinin tatbiki hususunda Meclisçe
salim ohnıyan geniş takdir esaslarına dayanılma
alınacak karara karşı Jıir itirazları bulunmadı
sı ve bunun da ekseriya takdir edenin sübjek
ğı hakkında Hükümetin vâki beyanatı karşısın
tif düşünce ve temayüllerine uyduğu ve bu sebeple
da geçici tazminatın kaldırılması halinde
âdil olmadığını ve diğer ahvalde mevcut ödene
Ankara memurlarının esaslı bir kayıpları olmığin garameten bütün memurlara cüzi bir para
yacağı ve bu vaziyete göre bu tazminatın kal
vermek yoluna gidildiği cihetle bu mükâfatın
dırılabileceği neticesine varılmış ve tasarının
da teşvikkâr bir tarafı bulunmadığı gibi birta
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
kım dedikodular ve hoşnutsuzlukların kaynağı
Tasarının
ikinci maddesi hakkında ileri
olduğu,
sürülen sebepler komisyonumuzca varit görül
2. Teşkilât kanunlarında bulunan bu hü
memiş ve böyle bir ikramiyenin teşvik karak
kümlerin müsavi şartları haiz bir esasa dayan
terini taşıdığı ve her. halde lisan bilen memur
madığı ve diğer taraftan Barem kanunlarının
ların işlerinde daha verimli olmaları tabiî bu
bugünün ihtiyaçlarına uygun olmadığından ye
lunduğundan esasen yüz küsur biri liradan
niden ele alınmaları Hükümetçe takarrür ettiği
ibaret olan böyle bir ödeneğin tasarruf - mev
cihetle bu mükâfat sisteminin de orada mütalâa
zuu yapılmasının doğru olmadığı neticesine
edilerek her müessese hakkında benzeri hüküm
varılmış ve ikinci madde kabul edilmemiştir.
lerin tatbikma imkân hâsıl olacağı,
Tasarının üçüncü maddesi hakkında Hükü
metçe ileri sürülen sebepler komisyonumuzca da
Bu düşüncelerle Teşkilât kanunlarındaki bu
varit görülerek maddeye Üretme çiftliklerinin
na dair hükümlerin kaldırılmasının ve buna ait
bu konudaki hükmü konmak suretiyle kabul
ödeneklerin tasarruf edilmesinin uygun olacağı
edilmiş bulunmaktadır.
neticesine varıldığı anlaşılmıştır.
( S. Sayısı : 78)

— 4Tasarmıin 4 ncü maddesi hakkında serdedilen sebepler de komisyonumuzca muhik görül
düğünden teklif veçhile ayniyle kabul edilmiştir.
Bu maruzata uygun olarak yapılan değişik
liklerle hazırlanan tasarı yeğilik ve ivedilikle
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Afyon K.
Çanakkale
İstanbul
E. Adakan
E. Kalafat
A. Vezir oğlu
Antalya
Balıkesir
Bolu
A. Sarıoğlıu E. Budakoğlu M: Güçbilmez
Çanakkale
Diyarbakır
Elâzığ
K. Akmantar
Muhalifim
ö. F. Sanaç
M. Ekinci
Erzincan
Giresun
İstanbul
N. Pekcan
M. Şener
F. Sayımer
istanbul
Kastamonu
Kırklareli
H. Tüm
C. Türkgeldi
Muhalifim
§. Bdkay
Konya
Malatya
Maraş
2?, Birand
Muhalifim
N. ökmen
M. 8. Eti
Mardin
Mardin
1 ve 3 nçü maddelerin
K. Türkoğlu
kabulüne muhalifim.
R. Erten
Ordu
Seyhan
R. Aksoy
Yabancı dil hakkındaki ikinci
maddeye muhalifim.
Dr. 8. Ban
Tokad
Sivas
Urfa .
H. îmre
"8. Atanç
Dr. F. Ergin
Van
Muhalifim
F. Melen
Tasarının diğer hükümlerine mutabıkım.
Ancak 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi

gereğince ödenecek yabancı dil para mükâ
fatının da kalkması reyindeyim.
İstanbul
Konya
C. Türkgeldi
M. A. Ülgen
1. Geçici Tazminat Kanununun ilgası
için Hükümet tasarısında yer alan mucip
sebepler kısmen varit görülmekle beraber,
Ankara şehrindeki mesken sıkıntısının yurdun
diğer yerlerindekinden farklı olmadığı yolun
da bir netice çıkartmak için kâfi ve mukni bir
sebep teşkil edememektedir. Bu tazminat An
kara'daki memurların maaşlarından madut
bulunacak şekilde aradan uzun bir zaman geç
miştir. Sebebi ihdası Hükümet esbabı mucibesinde ifade edildiği veçhile zail olsa dahi,
bugünkü hayat pahalılığı karşısında artık bu
tazminat geçici vasfını kaybederek memurla
rın bütçelerinde normal bir gelir olarak yer
almıştır. Bu itibarla, geçici tazminatın anca£
Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbik edil- •
mesi halinde kaldırılmasına taraftarız. Aksi
takdirde Ankara'daki memurlardan bilhassa
küçük maaşlıların geçim sıkıntısını çok güçleş
tirecektir.
2. Bâzı daireler ve katma bütçeli idare*
lerde memurları çalışmaya teşvik etmek ve
hizmetlerin ifasında iktisadilik prensibin»
riayet temin ederek binnetice tasarruf sağla^
mak maksadiyle vaz'edilmiş bulunan bu ikra
miye usulünün kaldırılmasına muhalifiz. Fena
tatbikatın böyle bir prensipten rücu edilme
sini değil, belki tatbikattaki kötülüklerin gide
rilmesi gayesine matuf bir çalışmayı istilzam
edeceği mütalâasmdayi2
Burdur
İstanbul
F. Çelikba§
A. E* Ba§ar
Trabzon
Bursa
S, F. Kaİayctoğtu
S. Şaman

(S. Sayısi:f8)]

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı
kındaki hükümlerin kaldırılmasına

dil ikramiy eleriyle sair ikramiyeler
dair Kamın tasarısı

MADDE 1. — Geçici tazminat ile ilgili aşağıda yazılı kanunların hizalarında
Ve fıkraları kaldırılmıştır :
K a n u n u ıı
Tarihi
SayiSi
18. 5 .1929

1453

15,11.1935

2847

15. 2 .1937

3140

30.6.1939

3656

3. 7 .1939

3659

.5. 7 .1939

3661

21. 6 .1944

4598

21.12.1945

4805

21.12.1945

4806

23. 3 .1950

5619

Adı

gösterilen madde

Kaldırılan madde ve fıkra

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak- Madde : 10
kında Kanun
.
" «
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme22 . 3 . 1950 tarih ve 5616 sayılı
Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemle- Kanunun 4 neü maddesiyle değişrinin Ücretlerine .dair Kanun
tirilen 5 nci maddesi.
Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak- Bütün maddeleri.
kındaki 1453 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Kanım
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea- Madde : 10, 15.
dülüne dair Kanun
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 17 . 7 . 1944 tarihli ve 4621 sayılı.
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında Ka- Kanunun 4 neü maddesiyle denun
ğiştirilen
13 neü
maddesinin
(A) fıkrası.
Subaylar ve Askeri Memurların maaşatma Madde : 3
dair olan 1453 sayılı Kanuna ek Kanun
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te- Madde : 5.
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesi hakkında Kanun
Devlet Memurları.aylıklarının Tevhit ve Te* Madde : 2.
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve aylıklardan % 5 emekli
lik karşılığı kesilmesi hakkında Kanun
Subay ve Askerî Memurların Aylıkları Madde : 2
hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına ve aylıklardan % 5 emeklilik
karşılığı kesilmesine dair Kanun
Gedikli Erbaş Kanunu
Madde : 18

MADDE 2. — Memurlardan yabancı dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı ile
yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkraları kaldırılmıştır t
Kanunun
Tarihi
Saylsl

hak

Adi

ilgili aşağıda

Kaldırılan madde ve fıkra

1 A 1929

1493

Ordu İkramiyesi Kanunu

30. 6 .1939

3656

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanun.
( S. Sayısı : 78 )

25 .4.1935 tarihli ve 2698 sayılı
Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinin (P) fıkrası
Madde : 5

— 7—
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞt
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiy eleriyle sair ikramiyeler M/efttn*
daki hükümlerin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı . ..
MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.

( S , Sfcyı*v: 78)
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Hü.
Kanunun
Tarihi
Sayısı

Adı

Kaldırılan madde ve fıkra

3. 7 .1939 3659 Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Madde : 7
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında
Kanun.
8. 7 .1948 52^0 Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 Madde : 5
sayılı Kanuna ek Kanun.
22. 3 .1950 5616 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge Madde : 6
nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Üc
retlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair Kanun.
MADDE 3. —- Bâzı hallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı kanunların
hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri* kaldırılmıştır :
Kanunun
Tarihi
Sayısı
7.6.1939

21.5,1941
10. 6 .1949
11.2.1950
22. 3 .1950

..,*v

Ad ı

3633 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları
işletme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve
Vazifelerine dair Kanun.
4036 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun.
5439 Memurin Kanununa ek Kanun
5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
görevleri hakkında Kanun
Devlet
Demiryolları ve Limanları işletme
5616
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin
ücretlerine dair olan 2847, 3173,' 4620 ve 5000
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair Kanun.

Kaldırılan madde ve fıkra
31 nci maddesinin
ilgili hükmü.

ikramiye ile

Madde : 39
Madde
Madde

3
37

Madde : 11

MADDE 4. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 sayılı Kanunun birinci maddesinin 2624 sayılı
Kanuna göre Orta öğretim okullarında çalıştırılan yardımcı öğretmenlere ayni yardım verilmesi
hakkındaki (I) fıkrası hükmü kaldırılmıştır.
Bu öğretmenlere 28 . I . 1942 tarihli ve 4178 sayılı Kanun gereğince ödenen fevkalâde zam da
verilmez.
MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 6. -r- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
A. Menderes

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu

Devlet Bakanı

( S, Sayısı; 78) ;

Adalet Bakanı

H. özyörük
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MADDE 2. — Bâzı mahallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı ka
nunların hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır:
Kanunun
Tarihi
Sayısı

Adı

7. 6 .1939

3633 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları
İşletme
Umum Müdürlüklerinin
Teşkilât ve Vazifelerine dair Kanun
21.5.1941 4036 inhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve
Vazifeleri hakkında Kanun
10. 6 .1949 5439 Memurin Kanununa ek Kanun
11.2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve
Görevleri hakkında Kanun
.
7. 6 .1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluş Kanunu
22. 3 .1950 5616 Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin
Ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve
5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sına ve 2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair Kanun

Kaldırılan madde ve fıkra
31 nei maddesinin
ilgili hükmü.

ikramiye ile

Madde : 39
Madde : 3
Madde : 37
Madde : 23

Madde : 11

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hükümetin 5 nei maddesi 4 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 5 nei madde olarak ayniyle kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 78 )
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Millî Savunma Bakanı
Refik Ş. tnce
Millî Eğitim Bakanı
T. İleri
G. ve Tekel Bakam
İV. özsan

içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
R. Nasuhioğlu
F. Köprülü
Bayındırlık Bakam
Eko. ve Ticaret Bakanı
K. Zeytinoğlu
,
Z. H. Velibeşe
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
N. îyriboz
8. Kurtbek
İşletmeler Bakanı
Muhlis Ete

( S. Sayısı : 78 )

Maliye Bakanı
H. Polatkan
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Ustündağ
Çalışma Bakanı
H. Köymen

