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B İ R İ N C İ MADDE — Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşlarına mukab]
1341 senesi muvazene! umunrme kammunun 45 inci maddesinin meri bulun duğı
müddet zarfında mal almamış olanların istihkakları atideki şekilde temin olunur:
A) tstihkak sahiplerine maaşlarının on senelik baliğine tekabül edecek miktar
da esasen Devlete ait veya muhtelif kanunlarla Hazine uhdesine geçen emvalde
resmen bir yere tahsis edilmiş olanlar müstesna olmak ve Ankara, Tstanbul, İzmiı
Trabzon, Mersin, Adana ve Samsun şehirlerindeki binalar hariç bulunmak üzere em
lâk ve arazi verilir.
B) Yerilecek emlâk ve arazinin hesaba esas olacak kıymeti 1331 senesinde veı
gide mukayyet kıymetidir.
C) Verilecek emlâk ve arazinin kıymetleri, maaşın on seneliğinden fazla olduğ
takdirde fazla miktarın bedeli, maaşı aslisinin bir seneliğinin baliğini tecavüz etme
mek şartile, maaş sahibinden naklen istifa olunur. Noksan olduğu takdirde noksaı
diğer emval ile ikmal olunur.
İ K İ N C t MADDE — Bu kanunun hükmü, maaş sahiplerinin halen Türkiye tab
iy etin de ve Cumhuriyet mmtakaları dahilinde mukim olanlarına mahsustur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kabil maaş sahiplerinden bir kaçı birleşerek hisseli
rini tayin ve müştereken emlâk ve arazi talep ederlerse istihkaklarının mecmuun
sıöre haklarında birinci maddenin (C) fıkrası hükmü tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu suretle verilecek emlâk ve arazi kıymetleri, Mal
ye bütçesinde açılacak bir fasla mevzu tahsisattan mahsup olunur.
BEŞİNCİ. MADDE — L931 malî senesi Dü\ unu umumiye bütçesinin 241 in<
faslından 8 000 lira tenzil edilerek Maliye vekâleti bütçesinde (mazbut emlâk, yur
luk ve ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve arazinin mahsubu karşılığı) nami
açılan 232 nci fasla tahsisatı fevkalâde olarak konulmuştur.
A L T I N C I MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Y E D Î N C Î MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur.
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