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Askerî ve mülkî tekatid kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkralar eklen
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B Î R Î N C Î MADDE — 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 8 nci mad
desine aşa ğıdaki fıkra eklenmiştir:
Ancak sahiblerinin tahriren müracaatları yukarıki fıkralarda gösterilen tarih
lerden itibaren beş sene zarf nida vuku bulmazsa bu maaşlar; müracaat tarihlerini
ve resen tekaüde sevk halinde de bu muamelelerin salahiyetli makamlarca tasdik
edildiği tarihleri takib eden ay başından itibaren bağlanır. Şu kadar ki bu müraca
atların ağır hastalık ve esaret gibi katî bir mecburiyet neticesi olarak geciktiği hük
men tevsik edildiği takdirde bu sebeble geçmiş müddetlere aid haklar mahfuzdur.
Î K Î N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 50 nci maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir :
* *'
Tekaüd edilenlerle bunlarm yetimlerine yukarıki fıkra ile bu kanunun muvakkat
beşinci maddesi hükümlerine göre toptan verilecek istihkaklar sekizinci maddede
gösterilen tarihlerden itibaren hesab ve tesviye olunur.
Bunlara aylık bağlanmcaya kadar 63 ncü maddeye tevfikan verilen paralar geri
alınmaz ve toptan verilecek istihkaktan mahsub edilmez.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülüne dair
olan 1452 numaralı kanunun 14 ncü maddesinin yarım liradan aşağı kesirler hak
kındaki hükümleri kaldırılmıştır.
MUVAKKAT MADDE — Şimdiye kadar tahsis muameleleri tekemmül etme
miş olan tekaüd ve yetim maaşlarile 1683 numaralı kanunun 50 ve muvakkat 5 nci
maddeleri mucibince henüz alâkaları tamamen kesilmemiş olanlar hakkında da bu
kanun hükümleri tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya î c r a Vekilleri
memurdur.
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