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Mahsubu umumî kanununa müzeyyel kanun

( Resmî
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B İ R İ N C İ MADDE — 3 nisan 1340 tarihli mahsubu umumî kanununun altın
cı maddesile tayin edilen ve senei maliyenin tebdili sebebile 31 mayıs 1926 t arihinde hitam bulan müddeti müracaat zarfında esbabı istihkak tarafından her hangi
bir dairei resmiyeye vuku bulmuş olan müracaatlar merciine vaki olmuş addolunur.
Ancak bu kabîl istihkak eshabmm matlûbat vesikalarını işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren üç ay zarfında mahsubu umumî kanununun altıncı maddesinde
muharrer mal memurlarına yeniden ibraz ve kaydettirerek müracaat vesikası al
maları mecburidir.
İ K İ N C İ M A D D E — 3 nisan 1340 tarihli mahsubu umumî kanununun altıncı
maddesile muayyen müddeti müracaatın hitamından sonra nasp veya terfi tarihle
ri evvelki senelere tashih edilmek veya 16 mart 1336 tarihinden mukaddem silki
askeriden tardedilip keza zikroluııatı müddetin inkızasından sonra Hükümeti milliyece rütbeleri iade kılınmak suretile Hükümeti sakıta zamanına ait olarak matlubatı tahakkuk eden berrî, bahrî, jandarma zabitanı ve memurin ve mensubini as
keriye için işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç aylık bir müracaat müddeti
tayin olunmuştur.
.ÜÇÜNCÜ M A D D E — Birinci ve ikinci maddelerde muharrer eshabı istihkak
tan işbu kanunda muayyen müddet zarfında usulüne tevfikan müracaat etmemiş
olanların iddiaları nıehakimce ist ima olunmaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye ve Maliye vekilleri
memurdur.
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