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B İ R İ N C İ MADDE — 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 48 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Yetim maaşı birinci derecede zevceye ve evlâda, bunlar bulunmadığı takdir
de ikinci derecede dul ana, muhtaç ve malûl zevç ve babaya tahsis olunur ve bun
lara yetim denilir.
Memurlar veya ıııütekaidter ikinci derecede bulunan istihkak sahibleriııin
birinci derecede müstahaklar arasına konulmasını bir beyanname ile taleb eyle
mek hakkını haizdirler.
Ancak bu yolda beyanname verilmemiş olsa dahi muhtaç olan dul ana ile ma
lili veya altmış beş \ e daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babaya talebleri üze
rine birinci derece yetimler arasında maaş tahsis olunur.
Maaş tahsisi için zevç ve babaların yaşlarının altmış beş veya daha ziyade
olması veya her kaç yaşında olursa olsun maişetlerini tedarik edemiyecek dere
cede malûl bulunması ve her iki takdirde tahsis kılınacak maaşa muhtaç olması
lâzımdır.
Altmış beş yaşma vusul nüfus kaydile; maluliyet, mahallince istihsal kılına
cak raporun Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti veya sıhhiye işleri dairesi ta
rafından tasdikle; muhtaçlık, kendisini veya beslemesine mecbur olduğu aile
efradını üıfak edecek kadar irad, servet veya kazancı olmadığına dair mahallî
Hükümet idare heyetince verilecek mazbata ile tahakkuk eder.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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