
Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkında kanun 

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı : 7 mart 1337 - No. 5) 
No. 
100 

BİRlNCİ MADDE — Bilûmum mekâtibi âliye ve tâliye ve tâli derecede ziraat 
ve orman mekteplerimle. resmî darülmuallimin ve darüljiüâfetül'aliye talebeleri eim|-
me ve medarisi mudavimeynınİn hizmeti fiMyesi "kmâli ̂ âhslleme kadar tecl olu
nur, ikmali tahsilden sonra hizmeti maksuresini ifa etmiyenlerin tâyin olunacakları 
am&ffinmiMeA haiz istimna jmamauriipstlem İEteila&ra d ı o ı o a iMadami -ilnıiye 
iin^avinisi ühfciyaît s i B i f m a n^ktefenıeziden İbir&ttps «v^iaimaıeti 

İKİNCl MADDE — Bilumum mekâtibi Tesmiye ile Maarif vekiletmce musad-
ûzik mekMîbi mısusiyenin müdür ve muallimleriyle -tedrisatı ipMdaiye müfettişleri 
ve einime medreseleri ve darülhilâfetülaliye müdür, müfettiş ve müdeTrislcri meda-
risi ilmiye müderrisleri meınuriyetLerinin .devamı müddetince bu seferberlikte son 
mürettebata dahil edilmek üzere tecil olunurlar. 

'ÇÇtjNCÜ MAD®E —^erum €aTÜlisltearl«rrının «beheri için beşer fen memu-
riyle daülkelp bakteriyölojîfıane, kimyahane -ve telfâMbanelerîn %ehê i <iein dörder 
müstah zır herhangi 4e¥ellut s^^m^m^ « tosa Aum hemtev6İliüiteri ;silih altına 

— Mtçük ̂ sıhhiye memw,u mektebi talebesi tecil ve 
mezuniyeti bir devrei talimiye gördükten sonra memuriyette müstahdem butanduk-
§a son mürettebata tekolunur. 

BEŞİNCİ MADDE — Tekkesi mevcut olupta eypamı ınmhsîui8asii»da aaaufeafeele 
ilejneşğul ve Seriye vekâletince musaddak müraseleşi bulunan me^avihin hizmeti 
askeriyeleri tecil olunur. 

ALTINCI MADDE — Elyevm silâh altında bulunupta işbu kanunda musarrah 
müstra^ttam İstifade edebilecek olanlar meslekî memuriyetlerine --avdet etmek şar-
tiyle 4$|ÜP iotonuarte. 

YEDİNCİ MADDE — Son mürettebata sevkedilmek ancak bir kolordu veya 
müsfeMI ıMsa tafezı aslfeer ffimfesfcmmJki Büyük Millet Meclisince ilân edilecek 
umumî seferberliğe aittir. 

SEKİZİNCİ MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır. 
DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye vekili 

memurdur. 
21 şubat 1337 ve 13 cemaziyelâhır 1339 

Tarih 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 22 şubat 1337 

•Mmlk -mhM ' >m^£İsm$ıd^ müzakemt fifo- Güt ,Scpş /# 
risti * : 6 28:34,597:599 

,? ms:m 
•£ 33:91,400,400 

No. i Makam 
1284 Heyeti Vekile Riyasetine 
1285 Müdafaai Milliye vekâle

tine 

tşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun
lar : 401 


