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B Î R Î N C Î MADDE — 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 net
maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir:
A - Mesleki memuriyet olup melm^h ğa seçilenlerden gerek mebus olmazdaı
evvel gerek mebusluğu sırasmdajejaıüd müddetini dolduranlara tahsis olunacak te
kaüd maaşının hesabında (125) lira ~âslî~maaş esas tutulur. Bunlardan mebus ol
mazdan evvel veya mebusluktan ayrıldıktan sonra bulundukları memuriyet dola
yısile istihkak kesbettikleri tekaüd maaşı miktarı bu haddi mütecaviz bulunanla
ra memuriyetleri maaşı üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunur.
B - Mesleki memuriyet olup tekaüd müddetini doldurmadan mebusluktan ayrı
lanlar tekrar memuriyete tayin olundukları takdirde haklarında 1683 sayılı kamı
nun 6 ncı maddesi hükmü tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayanların keti
dileri veya yetimleri haklarında hizmet müddetlerine göre (125) lira aslî maaş esas
tutularak yine mezkûr kanunun hükümleri dairesinde muamele yapılır.
Î K Î N C Î MADDE — Mesleki memuriyet olup birinci ve ikinci Büyük Millet Mee
lisi azalıklarında bulunmuş olanlara - bilâhare memuriyet kabul etmiş olsun olma
sın - tahsis olunacak tekaüd maaşının hesabında (125) lira esas tutulur. Ancal
bunların birinci maddenin (A) fıkrasının son bendi mucibince mükteseb haklar
mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 788 sayılı memurin kanununun 73 ncü maddesi kaldırıl
mıştır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mesleki memuriyet olan mebuslara veya bunların ye
timlerine bu kanunun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan tekaüd ve yetim maaşla
rınm verilmesine devam olunur.
B E Ş Î N C Î MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya
memurdur.

icra Vekilleri Beyet
14 nisan 1936

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Hu kanunun nesir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden geleyi tezkere
lim tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve sayıfa numaralan
:

14 - IV -1936 ve 3/124
14-IV-1936
ve 4/326
Cild
Hayıf n
4
134,135
5
4:5
8
172,193:194^00:211
9
40:41
10
26:27/51:52

