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istanbul mahallî idaresile Ankara merkez belediyesi memurları tekaüt kanunu
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BİRİNCİ M A D D E — Hususî idare ile belediyeden müteşekkil İstanbul ma
hallî idaresi ve Ankara merkez belediyesi memurları 1683 numaralı kanunun mülkî
memurlara ait hükümleri dairesinde tekaüt edilirler. Bunların yetimlerine de bu
kanuna güre aylık tahsis olunur.
İ KİNCİ M A D D E — İstanbul mahallî idaresi ve Ankara merkez belediyesi 2097
numaralı kanunla teşkil edilmiş olan vilâyet hususî idareleri tekaüt sandığına işti
rak ederler ve her sene bütçelerinin maaş tertiplerine mevzu tahsisatın yüzde ikisi
nisbe tinde koyacakları tahsisatı iki. müsavi taksitte hususî i do reler tekaüt sandığı
namına Ziraat bankasına gönderirler. Bankaca bu mebaliğ ayrı bir hesaba yazılır
ve eksiği ait olduğu bütçelerden tamamlanır. Masrafa iştirak hissesi sandık idare
heyetince tesbit olunur.
ÜÇÜNCÜ M A D D E — Bu memurlara ait tekaüt ve yetim maaşı tahsis muame
leleri 2097 numaralı kanunun tahsis hükümlerine tevfikan ait oldukları vekâlet ve
idarelerce ifa ve sandık idare heyetince ikmal edilir.
M U V A K K A T M A D D E — 1683 numaralı kanunun neşrinden sonra kendi talebi
veya kanunî sebepler üzerine tekaüde sevkedilen birinci maddede yazılı memurlarla
bunların yetimleri de bu kanun hükümlerinden istifade ederler.
DÖRDÜNCÜ M A D D E — Bu kanun hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanım hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
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