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Piyade, süvari sınıfmdan mürekkep almak üzere jandarma müfrezeleri teşkili 

hakkında kanun 

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilâm: 14 şubat 1337 - No. 2) 

No. 
5 

B İ R İ N C İ MADDE — Müdafaai memleketin temini ve asayişi umuminin lâyı-
kiyle tesisi ıçm Müdafaai Milliye vekâletine merbut olmak üzere seyyar jandaıaoaa 
müfrezeleri teşkil edilmiştir. 

İ K İ N C İ MADDE — Süvari ve piyadeden mürekkep olan işbu müfrezelerin iaşe, 
ilbas, teçhiz ve teslihi tarafı Hükümetten temin edilir. Süvariler hayvanlarını ken
dileri tedarik etmeğe mecburdurlar. İcabında teşkilâtın teshili maksadiyle talip 
olan efrada hayvan almak üzere usulüne tevfikan taviz suretiyle muaveneti nakdi
ye icra edilir. Maaşat maktuan berveçhi âtidir: 

A) Piyade-efradına şehrî bin iki yüz kuruş , 
B) Süvari efradına şehrî bin beş yüz kuruş verilecektir, 
C) Firar i derdesti ve eşkıya takibatında hidematı fevkalâdesi görülenlere hiz

metinin derecesine göre ayrıca Heyeti îcraiyece tertip edilecek nizamnameye tevfi
kan mükâfatı nakdiye verilecektir. 

ÜÇÜNCÜ MADDJE — Teşekkül edecek bu müfrezeler hizmeti muvazzafai aske
riye haricinde bulunan esnan erbabından bir sene müddetle gönüllü olarak kaydo
lunurlar ve bir seneden evvel terki vazife edemeyip yeni sene için tecdit edilmek 
hakkını haiz olacaklardır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Süvari efradının hayvanatı müsademe veya hareka
tı askeriye esnasında telef veya sakat olur ise taraf miriden muadili bir hayvan -ve
yahut esmanı ita kılınır. 

B E Ş İ N C İ MADDE — İşbu efrat eytam ve eramili olbaptaki kanundan -istifade 
edecektir. 

ALTINCI MADDE — Bir senelik hizmetleri hizmeti mükellefeı askeriyesinden 
iki sene olarak mahsubu icra kılınacaktır. 

YEDİNCİ MADDE — Onbaşılara efrat maaşından fazla olarak yüz, çavuşlara 
iki yüz, başçavuşlara iıç yüz kuruş verilecektir. 

S E K İ Z İ N C İ MADDE — Müfreze zâbitanı jandarma zâbitanı misillû tahsisat 
alacaklardır. Merkezlerinden uzakta ve seyyar bulundukları müddetçe iaşelerine 
medar olmak üzere ayrıca kırk kuruş yevmiye verilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
ONUNCU MADDE — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye vekâleti me

murdur. 
7 haziran 1336 ve 20 ramazan 1338 

Tarih No. Makam 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 10 haziran 1336 62 Bilûmum vilâyttta, kolor

dulara, müstakil livalara, 
istinaf müddeiumumilik
lerine 

Meclis zabit cerideler indeki müzakerat fih- Cilt Sayıfa 
risti : 2 98:130 
İşbu kanunun alakadan olduğu diğer kanun
lar : 94 


