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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Saym iiyelerden hazilarma izin verilmesine dair 
Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul edildik-
ten sonra, 

Fevzipa§a - Diyarbekir hattmm acjlma torenine 
ifjtirak etmek iizere kura ile 15 saylav secildi. 

iskan kanununun bazi maddelerinin tadiline ve, 

iskan islerinin Sihhat ve ictimai muavenet vekale- | 

Layihalar 
1 — Ba^vekalet 1935 yrh biitcesinde 2 000 liralik 

miinakale yapilmasina dair kanun layihasi (1/32(J) 
(Biitcje enciimenine) 

2 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliig-ii 
1934 yih son hesabi hakkinda kanun layihasi (1/327) 
(Divani muhasebat enciimenine) 

3 — Nafia vekaleti 1935 yih biitcesinde 8 600 lira
lik miinakale yapilmasina dair kanun layihasi (1/328) 

(Biitce enciimenine) 

/ —- Askerlik inukellcfii/cH kanununun bazi 
maddelerinin deqistirilntesine dair kanun layiha
si re Milli Mudafeia eneilmeni mazheitasi (J/;25H) 
[1] 

BASKAN — ikinci miizakeresini yapacagiz. 

1111 sayili askerlik miikellefiyeti kanununun 
bazi maddelerinin tadili hakkinda kanun 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik miikellefi
yeti kanununun adi (Askerlik kanunu) seklinde 
ve bazi maddeleri asagida yazili sekilde degis-
tirilmistir: 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

[1] Birinci miizakercsi 1 ve r> nei inikad za-
billanndadvr. 

tine devrine ve ay.-; bir biitce ile idare olunmasma dair 

kanun layihalari miizakere ve kabul edildikten sonra 

£ar§amba giinii toplanilmak iizere inikad bitirildi. 

Bas/kan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Kiitahya Coruh 

Nasjd Ulug Ali Zirh 

4 — Nafai vekaletile Yiiksek miihendis mektebi 
1935 yih biiteelerine tahsisat konulmasina ve Yiiksek 
miihendis mektebi tesisat, in$aat ve tamirati icjn ge-
lecek senelere gecici mukaveleler aktine izin verilme-
sine dair kanun layihasi (1/329) (Nafai ve Biitce en-
ciimenlerine) 

Teklifler 
5 — Idare Heyethun, Biiyiik Millet Meclisi 1935 

yih biitcesine 69 964 liralik tahsisat konulmasina da
ir kanun teklifi (2/19) (Biitc,e enciimenine) 

MADDE : 2 Askerlik gagi her erkegin esas 
niifus kiitiigiinde yazili ve yazilacak olan yasma 
goredir ve yirmi yasma girdigi sene ikinci kanu-
nun birinci giinimden baslayarak 46 yasma g'ir
digi sene ikinci kanunun birinci giiniinde bit-
mek iizere en cok yirmi alti sene surer. Yerli 
niifus kiituklerinin birinde yazili olmayan kimse-
lerin yabanci kiitiikleri yerli kiitiikleri gibi sa-
yilrr. 

Muhacirlerin askerlik gaglarmm baslangici, 
geldikleri yilda niifus kiitiiklerine gegen yasla-
rma ve bu esasa gore hesab olunur. Niifus do-
gum kagidlannda dogumlarrnm ay ve giinii ya
zili olmayanlarm dogum giinleri yilm temmuzu-
nun birinci giinii sayilrr. 

Geldikleri yil ikinci kanun birinde 22 ya-
£mi bitirmis olanlar muvazzaf hizmete tabi 
tuiulmayib yasitlari efrat arasina ihtiyata gegi-
rilirler. Bu gibilerin her ne sebeble olursa olsun 

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canitez 

KATiBLER ; Ali Muzaffer Goker (Konya), Sabiha Gbkgiil (Bahkesir) 

BA§KAN — Celse acilmistir. 

3 — MUZAKERE EDILEN MADDLER 
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niifus kutiigiine yazilmalarmm gecikmis olmasi, j 
geldikleri zaman yaslarma gore baslayacak olan 
askerlik gaglarmi geciktirmez. Bunlar niifus 
kutiigiine yazildiklan tarihten baslayarak iki 
yil gegmedikge talim, manevre ve baska is igin 
silah altma gaginlmazlar. 

Geldikleri yil ikinci kanun birinde 22 yasmi 
bitirmemis olanlar muvazzaf hizmetini yapmaga 
mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri 
tarihte (16 : 22 dahil) yasmda olupta Hiiku-
metce iskan edilenlerin ve Hiikumeiin goster-
digi yerde yurd tutanlarm muvazzaflik hizmet-
leri, niifus kiitiigiine kaydolunduklan tarih
ten baslayarak iki yil geciktirilir ve bu hiz-
metleri en yakm piyade kitalarmda yaptinl-
mak iizere alti aya indirilir . 

Hiikumetce iskan edilmeyenler veya Hiiku-
metin gosterdigi yerde yurd tutmak istemeyen-
ler yalniz iki yillik geciktirme hakkindan isti-
fade ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti yeti-
secek derecede olupta, geldikleri tarihte 22 ya
smi bitirmis olanlarla memleketlerinde asker
lik yapmis ve fakat 22 yasmi bitirmemis bulu-
nanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve 
geldikleri tarihte 22 yasmi bitirmemis ve mem
leketlerinde askerlik etmemis olanlar iki yil ge
ciktirme miiddetinden sonra 1076 sayili Kanun 
hiikiimlerine tabi tutulurlar. 

Muhacirler arasmda once tabi olduklan Hii-
kumet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lazim olan evsafi tasryanlar staja 
tabi tutularak, ihtiyat zabitligine gegirilirler. 

Umumi seferberiikte muafiyet yoKtur. 
Ancak niifus kiitiigiine kaydolunduklan i 

tarihten baslayarak iig ay gegmemis olanlarm 
silah altma almmalan ug aym sonuna birakilrr. 
Bir yil icinde niifus kiitiigiine kayidlerini yap-
tirmayahlar yukaridaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini ve
ya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik 
edenler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulma-
yip yasitlan yerli efrat ile ihtiyata gegirilirler. 

Tiirkiye iginde bir iskan mmtakasmdan di-
ger bir iskan mintakasma Hiikumetce naklo-
lunarak yerlestirilen vatandaslardan muvazzaf 
hizmete tabi olupta bunu heniiz yapmamis olan
larm bu hizmetleri, yerlesecekleri yere vardik- i 
Ian tarihten baslayarak iki yil geciktirilir ve 
en yakm piyade kitalarmda yaptmlmak iizere 
alti aya indirilir. I 

Kanunen muhacir taninmayan miilteciler ve 
ecnebilorden Tiirk vatandasligma girenler va-
tandasliga almdiklan tarihte hangi yasta iseler 
o yastaki yerli efrad gibi askerliklerini yaparlar. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde : 5 l 
Muvazzaflik devri; Piyade smifinda (ve hiz- I 

-1935 C : 1 
I met miiddetleri, 1,5 seneden ziyade olan smifla-

ra bagli bulunmayan biitiin miiesseselerde) 1,5 
diger smiflarla muzikada 2, giimriik ve jandar-
mada 2,5 ve denizde 3 sene olub krtaya duhul gii-
niinden baslar. 1,5 seneden ziyade askerlik 
yapacaklarm fazla yaptiklan askerliklerinin 
karsiligi olmak iizere askerlik gaglarmm sonun-
dan iki kat dus.iiliir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde : 10 
Her askerlik subesinde numarasiz efradm 

hepsi ve numarahlar ihtiyac nisbetinde ve nu-
mara sirasile askere almdiktan sonra fazla ka-
lanlara (artik efrad) denir. 

Artik efrad, lazim oldugu vakit arkadaslan 
ihtiyata geginceye kadar askerlik yapmak iizere 
gaginlabilirler. Arkadaslan ihtiyata geginceye 
kadar gaginlmamis olan artik efrad arkadasla-
rile ihtiyata gegirilir. 

Kisa hizmet yaparak veyahud yasitlarmdan 
evvel askere giderek muvazzaf hizmetlerini bi-
tirdikleri icin ihtiyata gegmek iizere terhis edi-

I lenlere (Ruhsath efrad) denir. Ruhsath efrad 
ihtiyata geginceye kadar seferberlik olmadikga 
tekrar muvazzaflik hizmeti igin askerlige gagi-
nlamazlar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde : 11 
Goniillii asker, ancak deniz ve jandarma si-

niflarile gedikli kiigiik zabitlik igin almrr. Goniil
lii igin asgari kabul haddi on sekiz yasmi ikmal-
dir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde : 16 
Yoklamaya gikacak zabitlerle memurlara 

kendi vekaletlerince usulii veghile harcirah ve-
rilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 17 
Her sene askerlik gagma giren erkeklerin nii-

I fus kutiigiindeki adlarile baba admi, yaslarmi 
I ve soy adlarmi gosterir tasdikli defterleri bir ay 

evvel askerlik subelerince niifus idarelerinden 
almir. ilk ve son yoklamalar isbu kayidlere go
re yapilir. 

Her sene ikinci kanunun birinci giiniinden 
baslayarak bu kiinyeler, ornegine gore ayn ay-
n cetvellere yazilir ve koy ve mahallelerde her-
kesin gorebilecegi yerlere yapistmlir. Herkes 
bu cetvellerde gorecegi yanlisligi veya adlan 

j yazilmamis olanlan, kendilerinin olsun, olma-
I sin yoklama memurlarma veya askerlik sube-
I lerine bildirir. 
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Koy ihtiyar meclisi ve mahalle miimessili bu 

hususta istenilen ve icab eden malumati yokla-
ma memurlarma bildirmege mecburdurlar. 

Ilk yoklama memurlari, bu yoklama miiddeti 
igin koy ve mahallelere giderek yoklamayi yapar-
lar ve askerlik gagina girmis olanlar, cetveller-
de adlari bulunsun, bulunmasm bu yoklamada 
saglamligi, okuyub yazmasi, tahsil derecesi sa-
nati ve bulundugu yer hakkinda yoklama me
murlarma kendisi giderek malumat vermege ya-
hud yazi ile veya baska birisile bunlan bildirme
ge ve niifus hiiviyet ciizdanlanni gostermege 
borcludurlar. Bu suretle ilk yoklamasi yapilan 
herkesin yoklama neticesi sube ve niif ustaki yok
lama defterlerine ve hiiviyet ciizdanmm asker
lik hanesine doldurularak yoklama memurlari 
tarafmdan tasdik olunur ve son yoklamada bu 
ciizdanlarla bulunduklan mahallin askerlik mec-
lisine her halde gelmeleri ve gelmeyenlerin ce-
zalandinlacagi kendilerine veya vekillerine an-
latilir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde 21 : 
Askerlik meclisleri, asagida gosterilen kimse-

lerden miirekkebdir: 
1 - Mahallin en biiyiik miilkiye memuru (ve

ya yerine gonderecegi zat), 
2 - Askerlik subesi reisi veya vekili, 
3 - Niifus miidiirii veya memuru, 
4 - Mahalli idare heyetinden ve belediyesin-

den birer zat, 
5 - Iki hekim (Birisi sivil olabilir). 
Bunlardan en biiyiik miilkiye memuru (veya 

yerine gonderecegi zat vali muavini ise) medi
ae reis ve sube reisi veya vekili muavin olur. 

§ubedeki diger zabitan ile koy ihtiyar 
meclisi ve mahalle mumessilleri, sorulacak islere 
dair malumat verrnek ve rey sahibi olmamak 
iizere mecliste bulunurlar. 

Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden 
ihtiyat zabiti yetisecek derecede tahsili olanlar 
yoklamayi miiteakib ve yiiksek mekteblerde as-
keri ders gorecekler ilk ders senesi basinda dog-
rudan dogruya Milli Miidafaa vekaletince ve 
digerleri asagida yazili enciimence muhtelif si-
niflara aynlirlar: 

1 - §ube reisi veya vekili (Reis), 
2 - Meclis hekimleri (Aza), 
3 - Jandarma zabiti (Aza) [Yalniz jandar-

maya ayrilacak efrad hakkmda rey sahibidir]. 
4 - Deniz zabiti (Aza) denize efrad verecek 

sahil subelerinde bulunur. Yalniz deniz efradi 
hakkmda rey sahibidir. 

Idare heyeti kararile numarasiz asker edilen-
lerin siniflarmin tayini, mmtakasinda bulunduk
lan kolorduya aiddir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 
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Madde : 23 
Kolordu kumandanlan, askerlik meclislerin-

de bulunmasi lazimgelen askeri hekimleri vak-
tinde tayin ederler ve eksik kalacak olanlan 
Milli Miidafaa vekaletine bildirirler. Milli Mii
dafaa vekaleti, Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaletile muhaberc e erek hekim noksanlarmi si
vil hekimlerden tamamlar ve sahil subelerinde 
bulunacak deniz zabitlerini de tayin eyler. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir 

Madde : 34 
Asagida yazili sartlan haiz olanlar, as,agidaki 

fikralarda gosterilen kisa hizmetlerden birile 
muvazzaf hizmetlerini yaparlar: 

A) Kanunu mahsusu mucibince ihtiyat za
biti olacaklar igin tahsil ve askeri ehliyetname-
leri derecelerine gore hizmet miiddeti 6, 8, 10, 
12 aydir. 

ihtiyat zabitligine liyakat gostermeyenlerin 
kisa hizmet haklari kaldinlarak muvazzaf hiz-
metleri isbu kanuna gore tamamlattinlir. 

Orta mekteb ve muadillerile tali derecede-
ki meslek mektebleri ve muadilleri mezunlarm-
dan orta askeri ehliyetnameyi haiz olanlarm si-
niflarma mahsus muvazzaflik hizmet miiddetleri 
nihayetinden iki ay indirilir. 

B) Ellerinde pilot sahadetnamesi olub isbu 
sahadetnameleri Hava mektebi kumandanligmca 
tasdik edilmis. olanlardan askeri tayyarecilikte 
bilfiil istihdam olunarak askeri pilotluk sahadet
namesi alanlar 12 ay, 

C) 3 ve daha ziyade oglu olubda bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdil hava-
da iken olmiis bulunan baba veya dul ananm 
ugiincii ve diger ogullan 12 ay, 

D) 3 ve daha ziyade oglu askerde veya teb
dil havada olmiis bulunan baba veya dul ana
nm diger ogullan alti ay, 

Askere sevkleri veya her hangi bir kita ve 
miiessesede miistahdem bulunduklan §ube kii-
tiiklerile veya evlerine ve komsularma gelen 
kitalarmca tasdikli mektublarla sabit ve asker-
den izinli veya firar olarak aynldiklarma ve-
yahud sevkleri ve mektublari tarihinden itiba-
ren besinci sene sonuna kadar sagliklarma veya 
oldiiklerine dair bir haber gelmedigi belediyele-
rin ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden 
tasdikli sahadetnameler ile anlasilmis olanlar 
askerde blmus, sayilir. 

C, D fikralarma gore kisa hizmet yapacak-
lar en yakin piyade kitalarma verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kuliiblerin-
den vaya kazalan belediye heyetlerinden tasdik 
edilenlerden (5:7) yasmda ve en az (1,45) ytik-
sekliginde siivariye elverisli saglam kendi bi-
negi ve niimunesine uygun bir eyer takimi ile 
miiracaat edenler 12 ay, 

(i§bu hizmet, arzu ettikleri bir siivari kita-
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sinda yaptmlir). 

Bunlar kitaya girdikleri giinden itibaren be:-
sene miiddetle hayvan ve eyer takimlarmi hiis-
nii muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe mebni 
olursa olsun ziya ve telef vukuunda ayni sartlar 
altmda digerini tedarik etmis bulunmalan mes-
ruttur (Ziya ve telef, seferde umumi ahkama 
tabidir). Bu miiddet zarfmda hayvan ve eyer 
takimlarmi hiisnii muhafaza etmedikleri ve 
ziya ve telef vukuunda yerine digerini tedarik 
eylemedikleri krta ve subelerince anlasilanlara 
muvazzaf hizmetleri tamamlattirilir. 

tsjbu efradm mustahdem olduklari miiddetle 
hayvanlarmm iase, muytabiye vesair masraf-
lari Hiikumete aiddir. 

V) Sakat efrad 12 ay (Bu muddetin alti aya 
indirilmesine Milli Miidafaa vekaleti salahiyet-
tardrr). 

Bu maddenin muhtelif fikralarmda yazili 
sebeblerle kisa hizmete tabi tutulacak efrattan 
(Ihtiyat zabiti yetisecekler hario) sakat olanlara 
kisa hizmetlerinden az olani yaptrrilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Ertesi seneye birakma 
Madde : 35 
Son yoklama srrasinda asagida gbsterilen 

sebeblerle askerlik yapmayacaklari anlasilanla-
rm muamele ve muayeneleri ertesi seneye bi-
rakilir: 

A) Viicudlari askere yarayacak derecede 
buyumemis olanlar, 

B) Zamanm gegmesile veya tedavi ile ge-
gecek illet ve hastaliklan oldugu sihhi muaye-
ne neticesinde anlasilanlar ve mevkuf veya mah
pus olanlar (Bunlardan isjbu kanunda yazili 
gagirilma zamanma kadar iyilesecekleri veya 
mahpusiyetleri bitecegi anlasilanlar ertesi sene
ye brrakilmayib bedeni kabiliyetlerine gore as-
ker edilirler), 

C) Askeri mekteblerle nizamname ve tali-
matnamelerine gore devam mecburiyeti olan 
resmi ve yiiksek mekteblerle liseler ve crta 
mekteblerde ve tali meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde oldugu Maarif vekaleti veya 
mudurliiklerinden tasdik edilen ve hususi ve 
ecnebi mekteblerde ve ayni evsafta bulunduk-
lari Maarif vekaletince tasdikli memleket harici 
mekteblerde okumakta olduklari anlasilanlar 
(Bunlarm ertesi seneye terki en cok 29 yasmi 
bitirinceye kadar uzar) bu yasa kadar tahsil-
lerini bitirmemis olanlar, iki sene iistuste si-
nif gecmeyenler, yiiksek bir mektebi bitirdik-
ten sonra diger yiiksek bir mektebe veya ihti-
sas subelerine ayrilmis muesseselerin ve iini-
versitenin bir subesini bitirdikten sonra di^er 
subesine girenler, ertesi seneye birakilmayib 
asker edilirler. tsbu talebenin derslerine mun-
tazaman devam etmeleri sartile tahsil saatleri 

haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve 
ziraatb istigalleri tecillerine mani degildir. 

D) iki og'lu olubda biri askerde bulunan 
bir baba veya dul ananm askerlik gagina gi-
ren diger oglu kardesi muvazzaf hizmetini biti
rinceye kadar. 

Bir baba veya dul ananm ikiden ziyade oglu 
olubda ikisi askerde iken askerlik gagma 
giren di^er ogullan kardeslerinden birisi mu
vazzaf hizmetini bitirinceye kadar sevkolun-
mazlar. (On bes yasmdan kiicuk olanlar ve 
gegime yardim edemeyecek derecedeki maluller 
hesaba katilmaz.) 

Bu fikraya tabi olanlarm muamelesi, celb 
ve sevk zamaninda sevkin geciktirilmesi ve bir-
likte askere almacaklar igin baba veya dul ana 
hangisinin birakilmasmi isterse onun birakilma-
si suretile yapilir. 

Isbu fikranm hiikiimleri harb olmadigi za-
mana mahsustur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 40 
Hastalik veya muvakkat curiikluge dair he-

kimler tarafmdan verilen rapor iizerine ertesi 
seneye birakma isi son yoklama zamanmda as
kerlik meclislerince, baska zamanlarda idare 
hoyetlerince yapilir. 

Sevkin geciktirilmesi isi, numarali veya nu-
marasiz askerliklerine karar verilenlerin kitaya 
girinceye kadar gegecek miiddet iginde sihhi 
hallerinin gosterecegi liizum iizerine askerlik 
subelerince yapilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 69 
Seferberlik zamanlarmda gagirilacak ef

rad ile muvazzaflardan bes sene agir ha-
pis ve daha ziyade cezayi miistelzim curiimler 
miistesna olmak iizere diger bir ciirum veya 
kabahat ile maznun veya mahkum (Mevkuf veya 
mahpus olsun olmasm) olanlarm muhakemeleri 
veya mahkum olduklari cezanm infazi terhisle-
rine talik olunur. 

Bu miiddetler iginde dava ve ceza miiruni 
zamanlan islemez . 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 80 
Kita ve miiesseselerden kagan veya aldiklan 

izin ve tebdilhava miiddetini gegiren efrad krta 
ve subelerce ele P'egirilinceye kadar aranrr ve el-
de edilenler nezaret altmda kitalarma sevkedil-
mek iizere mahalli hiikumetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak gegen miiddetlerle her-
hangi bir mahkemenin hiikmettigi hapis cezala-
n muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayilmaz. 
Disiplin cezalari hizmetten sayilir. 
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Beraatle neticelenen davalarda mevkufiyet 

miiddetleri hizmetten sayilrr. Ancak muvazzaf -
lardan alti ay talim gormemis olanlara bu miid-
det tamamlattirilir. thtiyatlara talim miiddeti 
kadar hizmet yaptmlir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 81 
Askerlik gagina girdikten sonra yaslarmi de-

gistirenlerin yaslarmda yapilan degisikligin as-
kerliklerine tesiri yoktur. Ancak, son yoklama 
gormemis olanlardan niifus kutugunde yazili 
yaslari, sahislarma uygun goriilmeyenlerin yas-
larinin tashihini niifus kanununa gore aid oldu-
gu mahkemeden istemek iizere askerlik meclis-
leri veya askerlik daire ve sube reisleri veya 
mahallinin en biiyiik miilkiye memuru tarafm-
dan miiddei umumiye miiracaat olunur ve bil-
muhakeme takdir olunacak yasa gore askerlikle-
ri yaptmlir. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve 
sube reislerinin veya mahallinin en biiyiik miilki
ye memurunun istemesi uzerine yaslari degisti-
rilenlerden degisen yaslarma gore son yoklama 
gormemis veya gbrmekte bulunmus olanlarm ya-
sitlarile yoklamalari yapilir. Arkadaslan son 
yoklama gormiis olanlardan yirmi tic, yasmi bi-
tirmemis bulunanlar yalniz muvazzaf hizmete ve 
yirmi tig yasmi bitirmis olanlar 86 nci madde 
htikmtine tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini 
yaptiktan sonra yasrtlarmin bulundugu si-
nifa gegirilirler. 

Askerlik gagma girmezden evvel yaslarmi de-
gistirenlerin degisen yaslari kabul olunur. Bun-
lardan yaslarmi btiytitmtis olanlar degisen yas
larma gore arkadaslan son yoklama gormemis 
veya gormekte bulunmus iseler, arkadaslan veq-
hile yoklamalari yapilir. 

Yasitlan son yoklama gormiis bulunanlar 
hakkmda ise emsallerinin sevkedilmedigine go
re 84 ve sevkedildiklerine gore 86 nci maddeler 
mucibince muamele yapilir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 83 
Askerlik cagina girmis olub ta 20 yasina 

girdigi sene temmuzunun birinci giinune kadar 
17. madde veghile dogrudan dogruya voya l-.^r 
hangi bir vasita ile ilk yoklamasmi yaptirmayan 
ve yoklama defterine ismini yazdirmayanlardan 
son yoklamanin devam ettigi gtinler bitinceye 
kadar miiracaat eden veya ele gecenler, bin ku-
rus para cezasma tabi tutulur ve her iki yokla
malari birden yapilarak keyfiyet ciizdanlarma 
yazilrr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 86 
Don yoklamada bulunduklan yerdeki asker

lik moclisme veyahud elcilik ve konsolosluk-
lara gelmeyen ve 26. maddede yazili mazeret-
lerini bildirmeyen ve birlikte askerlik muamele-
sine tabi olduklari dogumlularm celb ve sev-
kine kadar da ele gegmeyen miikellefler, elde 
edildiklerinde bulunduklan yerde veyahud yol 
masrafi kendileri fcarafmdan verilmek iizere en 
yakin yerde bulunan iki askeri hekime (Biri-
si sivil olabilir) muayene ettirilir. Muayene 
neticesinde askerlige elverisli olduklari anlasi-
lanlar askerlik meclislerince ve toplu degilse 
idare heyetlerince numarasiz asker edilirler ve 
askerlik meclisleri galismadigi zamanlarda si-
niflan ve miirettebleri mintakasmda bulunduk
lan kolordularca tesbit edilerek muvazzaf hiz-
metleri yaptinlmak iizere derhal isbu miirette-
bata sevkolunurlar (35 yasmi bitirmis olanlarla 
daha yukari yasta bulunanlar geri hizmetlerde 
istihdam olunurlar). 

Sihhatleri muvakkaten askerlige elverisli 
olmadigi anlasilanlar keza askerlik meclisi veya 
idare heyetlerince numarasiz asker edilir ve 
sevkleri geri birakilir. Bunlann sonradan yap-
t inlan muayenelerinde sihhi halleri, askerlik-
ten biisbiitiin cikarilmalarim icab ettirirse 41 
nci madde hukmiine tabi tutulurlar. Asker
lige elverisli olduklarmi gosterirse smiflan ve 
miirettebleri yukaridaki gibi tesbit olunarak 
hemen sevkedilirler. 

Sihhi hallerinden dolayi ilk muayenede as-
kerlikten biisbiitiin gikanlmalan icab edenler 
41 nci madde hiikmiine tabi tutulurlar. 86 nci 
madde hukmiine girenler askeri mahkemelere 
verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 87 
Son yoklama sirasmda ertesi seneye terki 

mucib mekteblerde okumakta olubda bulunduk
lan mahal askerlik meclislerine veya subelerine 
tahsil derecesi hakkmda tasdikli sahadetname 
gondermemis olanlar 15 lira para cezasma tabi 
tutulur ve ertesi seneye brrakilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 89 
Numarali veya numarasiz asker edilmis mii

kellefler, yapilan davet uzerine birlikte sevke-
dilecekleri arkadaslannin sevki giinune kadar 
gelmez ve bunun da 47 nci maddede yazili oziir-
lerden ileri gelmedigi tasdik edilmis bulunursa 
veya sevkedilirken askerligini yapacagi kitaya 
gitmeksizin kacarlarsa askeri mahkemelere ve-
rilirler ve elde edilenler hemen sevkolunurlar. 

Bunlardan ihtiyat zabiti yetisme sartlarmi 
haiz olanlar, cezalarmi gordtikten sonra muay-
yen zamanlarda hazirlik krtasma veya Ihtiyat 
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zabit mektebine sevkedilirler. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 90 
Ihtiyat efraddan olub talim ve manevra igin 

gaginldiklari halde 47 nci maddeye gore bziir-
siiz gelmedikleri anlasilanlar askeri mahkeme-
lere verilirler ve arkadaslan kadar hizmete tabi 
tutulurlar. Bu gibiler, askerlik borcunu bdeme-
dikge ve cezasmi gbrmedikge bir memuriyette 
kullanilamazlar. Bunlarm dahili asayis igin 
celbleri 59 ncu maide mucibince seferberlik ah-
kamma tabidir. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabil edilmistir. 

Madde : 92 
Askerlik cagma girmis efraddan girdikleri 

sene ilk tesrin sonuna kadar son yoklamasmi 
yaptirarak niifus hiiviyet ciizdanma isaret ettir-
memis olanlan bilerek resmi veya hususi hizme
te alanlar askeri ceza kanununa gore cezalandi-
rilirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 93 
Ilk ve son yoklamasmi yaptirmis olsun olma-

sm 21 yasma girmis ve yasidlan cagirilib askere 
sevkedilmis efraddan daha sonra sevkedilecek-
lerini gosterir ciizdanlarmda bir isaret bulunma-
yanlari bilerek resmi veya hususi hizmete alan
lar, askeri ceza kanununa gore cezalandirilrrlar. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatli ve ihti
yat efraddan olub da gagirilmis olduklan halde 
gitmemis bulunanlari ve kitalardan kagmis 
olanlan veya izinsizleri bilerek resmi ve hususi 
hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine 
ve kagmalarma yardimi dokundugu anlasilan
lar askeri mahkemelere verilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 96 
(xbriinuse gore 20 yaslarma girmis olduklan 

halde isimlerini niifus kiitugiine yazdrrarak ciiz-
dan almamis saklilardan ele gegenler veya kendi-
liginden gelenler niifus kanunu mucibince nii
fus kiitiigiine yazilmak iizere niifus idarelerine 
gbnderilir. Niifus idarelerince kiitiige yazilarak 
keyfiyet askerlik subelerine hemen bildirilir. Bu 
gibilerden yaslarma gore arkadaslarmm son 
yoklamalari yapilmis olanlar numarasiz asker 
edilerek arkadaslarmm sevkedilmis olub olma-
diklarma nazaran haklarmda 84 ncii veya 86 nci 
maddelerin hiikiimleri tatbik olunur ve asker-
likleri yaptinldiktan sonra yasrtlarmm bulun-
dugu smifa gegirilir. Arkadaslan son yok-
lama gormemis veya gormekte bulunmus olan-

larm yoklamalari ve askerlikleri onlar gibi 
yaptinlir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 97 
Kita ve miiesseselerden kacan efrad hakkmda 

askeri ceza kanununa gore muamele yapilir. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 98 
Askerlikten kismen veya kamilen kurtulmak 

igin hile yapanlar ve bunlarm sug ortaklan as
keri mahkemelere verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 108 
86 madde hiikmiine giren yoklama kagagi ve 

saklilarla bakayadan bedel almmaz. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 1413 sayili kanunun ikinci ve 
ugiincii maddelerile 2053 ve 2238 sayili kanunlar 
miilgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenlr ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MILL! MtJDAFAA VEKILI GENERAL KA-
ZIM OZALP (Balikesir) — Ruznamenin birinci 
ve ikinci maddelerindeki layihalar, tevzii iize-
rinden heniiz kirk sekiz saati gegmedigi igin, 
dahili nizamname mucibince, miizakere edilemez. 
Fakat bunlar ruznameye girmis bulunuyor. Eger 
Meclisi Ali tensib buyurursa bunlari bu giin mii
zakere edebiliriz. (Muvafik sesleri). 

BALKAN — Ruznamede iki layiha vardir. 
Milli Miidafaa vekili bunlarm, bu giin miizake-
resini rica ediyor. Birisi, denizalti botlarmda 
kullanilan gedikli ve miikellef kiigiik zabitlerle 
efrada seferde, manevra ve tatbikatlarda hazir 
gida verilmesi hakkmda, digeri de, deniz men-
sublarma mahsus yemek bedeli hakkmdadir. 
Bu layihalarm bu giin miizakeresini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

§imdi birinci layihanm miizakeresine gegiyo-
ruz. 
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2 — Denizalti botlannda kullanilan gedikli ve 

miikellef kugilk zabitlerle efrada seferde, manev
ra ve tatbikatlarda hazir gida verilmesi hakkmda 
kanun layihasi ve MUM Mudafaa, Mediye ve Bul
ge encilmenleri mazbatalan (1/178) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Denizalti gemilerinde miistahdem gediklilerle 
erbaslara ve erlere seferde ve manevra ve tat

bikatlarda verilecek hazir gida hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Her hangi bir deniz iissii veya 
ana gemisi ile irtibat temin edilmeyen giinlerde 
denizalti gemilerinin gediklilerile erbaslarma ve 
onbasilarla erlerine dort bin kaloriden asagi ol-
mamak ve fiatga da hazari istihkaklarm iki ka-
tini gegmemek iizere hazir gida verilebilir. 

MlLLI MttDAFAA ENCUMENI REtSi Gl. 
§ttKRtt KOKBERK (Istanbul) — Birinci mad-
deye, miisaadenizle, bir ilave icab ediyor, arzede-
yim: 

Bu kanun layihasi yapildigi zaman avci bot-
lari yeni mubayaa edilmis bulunuyordu. Onun 
igin kanuna dercedilmemistir. Fakat son zaman-
da Erkaniharbiyece yapilan son teskilatta 
bu avci botlari da donanma aksami asliyesine 
girdiginden donanma bir manevra igin iissii bah-
risinden uzaklastigi zaman bunlar da istirak 
ediyorlar. Gemilerin hacmi kiigiik oldugundan 
mutfak yoktur; hatta benzinle calistiklari igin 
iglerinde sigara icmek dahi yasaktir. Binaen-
aleyh bunlara da manevra zamanlarinda kuru 
yeyecek verilmesi lazimdir. Binaenaleyh (Deniz
alti gemilerinin ve avci botlarmin) diye tas-
hih olunmasi lazimdir. 

BALKAN — Maddeyi tashihle reye koyu-
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmistir. 

Bt f rgE En. R. V. MttKERREM tJNSAL 
(Isparta) — Serlevhanm da tashihi icabeder. 

BALKAN — Onu da tashih ederiz. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini Milli 
Mudafaa ve Maliye vekilleri yiiriitiir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihamn birinci miizakeresi bitmistir. 

3 — Deniz mensublarina, mahsus yemek be-
deli hakkmda kanun layihasi ve Milli Mudafaa 
ve Butee eneumenleri mazbatalan (1/208) |2] 

[1] 12 my ill basmayazi zap tin sonundadir. 
[2] 13 say lit basmayazi zaptm sonundadir. 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmistir. 

Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli hak
kmda kanun 

MADDE 1 — Harb gemilerile muavin gemi-
lerde ve kurslarda bulunanlara asagida hizala-
rinda yazili miktarlar her ay yemek bedeli ola-
rak (Sonraki maddelerde sbylenen sartlar dahi-
linde) maktuan verilir. 

Lira 

55 Donanma komutanma 
45 Filo komutanlarma ve denizalti gemileri 

komutanma 
40 Bilumum komodorlara, on bin ton ve yu-

karisi harb gemileri komutanlarile birinci 
garkcilarma 

25 Bin tondan on bin tona kadar olan harb 
gemileri komutanlarile birinci garkgilarma 
ve Donanma komutanligi kurmay ba^ka-
nma 

20 Bin tondan asagi harb gemileri komutanla
rile birinci garkgilarma muavin gemiler 
komutanlarile birinci garkgilarma ve me-
saha gemileri komutanlarile birinci gark-
gilarma 

15 Harb gemileri, muavin gemiler, mesaha ge
mileri ve ihtiyat muavin gemilerde vazife 
goren biitiin subaylar ile besinci smif ve 
mafevki askeri memurlara 

10 Kurslar talim ve idare heyetlerile okurlari 
subaylara ve harb ve muavin gemilerde va
zife goren 6 nci smif ve madun askeri me
murlara. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reye koyuyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Rutbesinin gayrimusaid olma-
si dolayisile vekaleten vazife gbrenlere de asil-
lari gibi birinci maddedeki yemek bedelleri ve
rilir. 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Harb gemilerinde bulunanla
ra ; gemiler fabrikalar tarafmdan tamirde veya 
havuzda bulundurulduklari miiddetge yemek be 
deli verilmez. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Muavin gemilerde bulunanla
ra ; yalniz gemilerin merbut bulunduklan komu-
tanligm iissii bahrisi olan limandan hareketle-

j rinden itibaren ayni limana donuslerine kadar 
I yemek bedeli verilir. 
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Mesaha gemileri subaylarma 
geminin her tayin olundugu merkez limanmdan 
hareketinden tekrar ayni limana donusiine kadar 
yemek bedeli verilir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Ihtiyat muavin gemilerde staj-
da bulunan subaylara bu gemilerin merkezi olan 
limandan hareketlerinden tekrar ayni limana 
doniislerine kadar yemek bedeli verilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Emniyet tedbirleri veya sefer-
berlige hazirlik veyahud seferberlik emri ve-
rildigi andan bu emrin kaldmldigi tarihe kadar 
muavin ve ihtiyat muavin gemilerde bulunan
lara da harb gemilerinde bulunanlar gibi ye
mek bedeli verilir. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Her ne suretle olursa olsun ge
mide bilfiil bulunmayanlara yemek bedeli ta-
hakkuk ettirilmez. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Harb gemilerine her no su
retle olursa olsun ecnebi limanlarda bulunduk-
lari miiddetge yemek bedeli iki misli olarak ve
rilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 10 — Kurs yemek bedeli; kurslar 
faaliyet halinde iken verilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Ayni zamanda iki yerden 
yemek bedeli veriimez. Qogu verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Manevra ve her nevi tatbi-
kat icin baska bir gemide bulunanlara; varsa 
asil vazifesine aid yemek bedeli; yoksa gemi 
subaylarma verildiei gibi yemek bedeli verilir. 
Keza mayin ve torpito komutanma harb ge-
misinde veva iissii bahrisinden keza bu suretle 
ayrilmis muavin gemilerde bulundugu zaman 
filo komutanlan gibi, ve mayin gruplan subay
larma da bulunduklan gemilerdeki subaylar 
gibi, yemek bedeli verilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Vazifeten gemilerde ve kurs-

larda bulunanlardan seyahat veya ikamet yev-
miyesi alanlara yemek bedeli veriimez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Yemek bedelinden nig bir 
nam ile tevkifat yapilmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — 659 sayili kanun ile buna 
miizeyyel 2022 sayili kanun miilgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — 1492 savili kanun 
mucibince tasfiyeye tabi tutulacak gedikli za-
bitlerden halen harb ve muavin gemilerde ga-
lisanlar; tasfiyeye tabi tutulacaklari tarihe 
kadar altmci smrf ve madunu askeri memurlar 
gibi yemek bedeli alrrlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
nizamname ile tayin olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Bu kanun nesri tarihini takib 
eden aym basmdan muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Bu kanunun tatbikma Milli 
Mudafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci muzakeresi bitmistir. 

4 — tmaldti harbiye fabrikalartndaki milte-
hassis zabitlere verilecek yevmiye hakkindaki 
1058 sayth kanunun bashgi ile 2 nci maddesinde 
degisiklik yapilmasma dair kanun layihasi ve 
Biltge encilmeni mazbatasi (1/213) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir. 

Askeri fabrikalar dahilindeki (Kara, deniz, 
hava) mutehassis subaylara verilecek ihtisas 

yevmiyesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Askeri fabrikalar dahilindeki 
kara, deniz ve havaya mensub subaylardan fab-
rika mudiirlugii, muhendislik, kimyagerlik, fen 
ve isletme mudurlukleri, sube sefligi ve ustaba-
silik gibi ihtisas ve sanate taalluk eden fenni 
vazifelerde bilfiil miistahdem bulunanlara ga-

[1] 11 sayih basmayazi zabtm sonundad%7\ 
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listiklari giinler igin kudret ve ihtisaslari ve 
isleri derecesine gore ve en gok dort lirayi geg-
memek iizere ihtisas yevmiyesi verilir. Bu yev-
miyelerin miktari fabrikalarm bagli olduklari 
miidiir ve umum miidiirluklerin teklifi ve Milli 
Miidafaa vekilliginin tasdiki ile tesbit olunur. 

Vazifelerinde kudret ve kaii derecede faa-
liyetleri gbriilmeyenlerin yevmiyeleri dahi ayni 
suretle azaltihr veya kesilir. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — 1058 numarali ka-
nun ki, Askeri fabrikalarda galisan mutehassis-
lara ihtisas yevmiyesi verilecegine aiddir, bu 
kanuna, deniz, hava ve karayi da ithal ederek 
bu fabrikalarda galisanlara yevmiye verilir di-
yor. Halbuki, 1058 numarali kanun mucibince 
Imalati harbiye fabrikalarinda galisan miitehas-
sislarm yevmiyelerinin bir miiddetten beri veril-
medigi sbyleniyor. Sebebi nedir? 

REFlK INGE (Manisa) — Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul olundu, amma Askeri f abrika-
lara taalluk etmesi itibarile acaba bu kanun Mil
li Miidafaa enciimeninden gegmesi icab etmez 
mi? Biitgeye taalluk etmekle beraber askeri ih-
tisaslara verilecek zamlarm, askeri muvazenei 
maliye noktai nazarmdan muhakemesi icabeder 
gibi geliyor. Nitekim Askeri fabrikalar denili-
yor. Bilmiyorum, Askeri fabrikalar hepimizin 
anladigi manada igerisinde tersane var midir? 
0 da askeri fabrikalardandir. Fakat byle zan-
nediyorum ki, biraz eksik olmakla beraber en-
ciimenden sunu sormak istiyorum. Buradaki 
ihtisas zamlan makama mi, yoksa sahsa midir? 
Bence ibareye bakilirsa taalluk eden fenni vazi-
felerde bilfiil mustahdem bulunanlara, her han-
gi bir vazifenin basina gelmis olmakla o adamin 
ihtisas zammi alacagi anlasihyor. * Fakat son 
fikraya bakilirsa vazifelerinde kafi derecede 
kudret ve faaliyetleri gbriilmeyenlerin yevmiye
leri azaltilrr. Demek ki, bu ihtisas zammi mii-
cerred bir vazifenin degildir. Bu takdirde 
isin kansmasi ihtimali vardir. Qunku vazife
nin ihtisas zammi ise, oraya gelir gel -
mez onu almasi lazimgelir. §>ahsa ya -
hud her hangi bir miitehassisa ise Milli 
Miidafaa vekaleti kimleri inha edecekse, her 
sahsm malik oldugu kabiliyet ve ihtisasi, 
uzun miiddet bu iste ugrasmaktan mii-
tevellid, ihtisas yevmiyesinin dirayetine 
gore degismesi bence gayet tabiidir. Qiinkii 
azamisini tayin ediyoruz. Demek ki asgarisi de 
var. Bu giin her hangi bir makinenin basina 
gelen bir adama, miicerret o vazifeden doiayi 
azamisini vermek salahiyeti olsa, onun basm-
da bes seneden beri calisan bir adama da ayni 
seyi vermek, ahenksizlik dogurmasi noktai 
nazarmdan bence sayani dikkattir. Onun igin 
basta sahsa, nihayette vazifeye gibi gbriinen 
bu sekli ahenklestirmek lazimgeldigi kanaatin-
deyim. Encumen izahat lutfederse memnun 
kalirim. 

BUTQE E, Rs. V. MWKERREM UNSAL (IS-
parta) — Mazbatanin miitaleasmdan anlasila-
cagi iizere Hiikumetten gelen bu kanun layi-
hasi, esasen meri olan 1058 numarali kanunda 
ufak bir degisiklik yapilmasi seklinde idi. 
Yani bu giin Askeri fabrikalar umum miidiir-
liigii namrni verdigimiz tesekkiilde mevcud 
olan bu mahiyetteki vazifelerde mustahdem bu
lunanlara yevmiye verilegelmektedir. Teklif 
edilen layiha, bu ihtisas yevmiyesi verilmesi 
keyfiyetinin deniz ve hava fabrikalarmda miis-
tahdem olan ve ayni mahiyette bulunan fen 
adamlarma da verilmesini temin maksadile 
gelmistir. Fakat mevcud olan bir kanunda 
ufak bir iki kelime tashihi sekli, , tedvin usu-
liimiize uymadigi igin ve esasen kanunumuz da 
bir maddeden ibaret bulundugu icin biz yeni 
teklif edilen layiha ile istihdaf edilen, kara, 
deniz ve hava fabrikalarmda mustahdem tek-
nisyen adamlan ihtiva etmek iizere eski met-
ni bu sekilde yazdik. 

Arkadasimiz Refik Incenin sualleri daha 
ziyade mevcud olan bir kanunun tarzi tatbiki-
na aid olmasi lazimgelir. Haddi zatinda bu 
vazife sahibi olan sehislarm o isteki kudret ve 
liyakatlan, mafevkleri tarafindan tasdik edil-
mesi lazrmdir. Yani munhasiran vazife 
sahsa degil, vazifede ehliyet gostermek te mes-
ruttur. 

Sirri Igoz arkadasimizrn da bir sualleri var-
di, fakat zannederim ki sorduklari sual encii-
mene muteveccih degildir. 

SIRRI IQOZ — Encumenden sormadrm. 
MtJKERREM VNSAL — Cevabsiz kalma-

sin diye arzediyorum. 
REFlK INCE (Manisa) — Efendim, hem 

vazifeye, hem sahsa noktasrndan verilen iza
hat yine ahengi temin edecek gibi gbrulmiiyor. 
Onun igin ben serdettigim noktai nazanmm 
varid oldugunu tekrar ederim. §imdi bir su
al daha soracagim; Hukumetin teklif ettigi 
birinci maddesi ile 1058 sayili kanunun basli-
gindaki imalati harbiye fabrikalan kaydini, As
keri fabrikalar dahilindeki (Kara, deniz, hava) 
seklinde tadil etmistir. Bundan neyi kastedi-
yorlar? 

Ikinci maddede mudurluklerin isimleri, askeri 
fabrikalar ve deniz fabrikalan umum miidur-
liikleri ile hava fabrikalan mudiirlukleri sek
linde yazilmistrr. §u halde denizi yine kabul 
ediyor. Hiikumet noktai nazarmdan deniz 
fabrikalan vardir. Askeri fabrikalar umum 
mudurlugiiniin nezareti altinda deniz fabrika-
larmm da oldugu anlasihyor. Biitge enciime
ninden soruyorum. Hukumetin bir ve ikinci 
maddelerdeki kastettigi manadan nasil oluyor 
da ayrica mana gikanyorlar? Izahat versinler. 

BttTgE ENCUMENt RElS VEKtLl MtJ
KERREM tfNSAL (Isparta) — §imdi arzettim. 
zannederim arkadasimiz mesgul idiler, dinleme-
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mis.ler. Askeri fabrikalar umum miidurlugu 
diye bir miiessesemiz vardir. Burada fen adam-
larma bilfiil galisan zabitlere ve bilfiil gali-
sanlara 1058 numarali kanun mucibince yevmiye 
verilmektedir. Bunu tayin eden Fabrikalar u-
mum mudiirlug-udur. Milli Miidafaa vekaletinin 
muvafakatini alarak ihtisas yevmiyesini tayin 
eder. Ehliyetsizligi goriilenler icin yevmiye 
azaltiln* veya kesilir. 

Bugiinku layiha ile istihdaf olunan gaye bu 
ihtisas yevmiyelerinin sonradan tesis edilmis 
olan deniz ve hava fabrikasmda miistahdem 
olan ayni mahiyetteki teknisyenlere verilmesi 
yolundadir. Tesmil mahiyetinde gelmistir. Me-
sele kanun isi oldugundan kanunun bir madde-
sinde bir kelime degistirmektense o maddeyi 
yeniden yazmak daha dogrudur. Milli Miidafaa 
vekaletinin arzusu veghile biz de teknisyenleri 
koymagi tercih ettik. 

MAZHAR MttFlD KANSU ( Denizli) — 
1058 numarali kanunda verilen yevmiyelerin 
tarzi tesviyesi, sureti tevzii ve diger hususlar 
tasrih edilmistir. Yalniz (deniz ve hava) keli-
melerini ilave etmek lazimgelirken burada tek-
rar tarzi tesviye ve sureti tevziden bahsetmenin 
manasi nedir? Bir degisikhk mi vardir? Yoksa 
nigin yeniden yazilmistir? 

B. En. Rs. VEKlLl MttKERREM UNSAL 
(Isparta) — Kanunlann tadili mevzubahs ol-
dugu zaman onun bir kelimesinin veya bir 
cumlesinin, hatta bir fikrasmm degistirilme-
sini Meclisi Ali hos gormemektedir. Bir mad-' 
denin bir fikrasmm degisecegi yerde biitiin 
maddenin degismesini miinasib gbrmektedir. 
Binaenaleyh enciimen bundan ilham alarak mad
deyi yeniden yazmistrr. 

1HSAN TAV (Bayazid) — Bir harf te degis-
se yine maddeyi degistirmek lazimdir. 

SIRRI 1Q0Z (Yozgad) — Sualim cevabsiz 
kaldi. 4; 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

SIRRI IQOZ (Yozgd) — Sualim cevabtan 
miistagni demek... 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri-
lecek ihtisas yevmiyeleri Milli Miidafaa vekil-
ligi biitgesinin hava ve deniz kisimlan ile As
keri fabrikalar umum mudiirlugu biitgesinde ay-
ri tertiblere konacak tahsisattan verilir. 

"RA^KAN — Maddeyi kabul edenler... Etm' 
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — 28 mayis 1927 tarih ve 1058 
sayili kanun kaldirilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hukmiinii icraya 
Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

Kanun layihasmm birinci miizakeresi bit-
mistir. 

Ruznamemizde miizakere olunacak baska 
madde kalmadi. Yalniz Kamutaym kalorifer 
dairesinde tamirat vardir. Bu tamiratm bir 
hafta surecegini nazari itibara alarak, gelecek 

' celseyi miisaade buyurursaniz ona gore tayin 
edelim. (Hayhay sesleri). 

Aym 27 nci garsamba giinii saat 15 te top-
lanilmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

i Kapanma saati: 15, 50 

...>... > o - < .^... 
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S. Sayisi: 12 
Denizalti botlar nda kullanilan gedikli ve miikellef kiigtik 
zabitlerle efrada seferde, manevra ve tatbikatiarda hazir 
gida verilmesi hakkmda kanun layihasi ve Mill! Miidafaa, 

Maliye ve Btitge enciimen'eri mazbatalan (I/178) 

T. C, 
Ba§vekalet 

KaraHar Mudiirlugii 13-V-1Q35 
Sayi : 6/1421 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Denizalti botlannda mustahdem gedikli ve miikellef kugiik zabitan ve efrada seferde 
ve manevra ve tatbikatlarda hazir gida verilmesi hakkmda Milii Miidafaa Vekilligince hazir-
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 6-V-935 te Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layi
hasi esbabi mucibesile birlikte takdim olunmu§tur; 

Ba§vilk 
/. inonil 

Esbabi mucibe layihast 

1 — Denizalti gemileri gerek arzulan dahilinde ve gerekse istekleri haricinde mecburi olarak 
ana gemilerinden uzakta yapilacak seyirler esnasinda elektrik mutbaklarmda yemek pisirmek miim* 
kiin olsa dahi (Mevcud botlardan iiQiinde elektrik mutbagi yoktur) vuku bulacak tebehlrarattan foot-
larda teneffiis edilen havanin foozuldugn gibi sihhatlerine dokunacagi ve foottaki Ibir §ok kiymetli 
ve nazik aletlerin pek kisa zaman zarfinda paslanarak narabiyetine sebebiyet verilecegi tabii goriilmus 
ve bu noktalardaki diisiinceler bagli B. E. Reisliginin 38435 sayili yazisi ile de teeyyud etmistir. 

2 — Denizatli botlannda muvazzaf murcttebatm f azla kuvvet sarf edeceklerine binaen diger rneslek 
efradma nazaran daha fazla kalori almalan fennen lazimgeldigi nazan itibare alinarak. bu husilsta di
ger Devletlerin bu miirettebat igin kabul ve meriyet mevkiine c,oktan koyduklan konserve yiyecegin 
nevi, kalori ve miktarlarini gosterir eetvel bagiidir. Bu miktarlara nisbetle butgemizin vaziyeti de goz 
oniinde bulundurularak denizalti gemi murettebatimrz igin tesbit edilen konserve yiyecek miktari da 
mezkiir cetvelin ayri bir sutununda gosterilmistir. 

3 — s u altmda her thangi bir kaza veya anza dolayisile bulundugu zaman kaza ve arizanin izalesi-
ne kadar gec,en muddette personalin iasesinin temini igin denizalti botlannda demirbas olarak ihtiyat 
yiyecek bulundurulmasi usuldendir. Bu ihtiyac igin yas mevsim yiyecegi bulunduruldugu takdirde 
uzun zaman dayanamayib cjiriiyecegi cihetle bu demirbas yiyecegin kapali kutular iginde muhafazali 
ve uzun zaman durmaga mutehammil pismis konservenin maksadi temin edeccgi pek tabiidir. 

4 — Buna binaen yukandaki malizurlann izalesini ve bu rneslek sahifoi murettefoata fazla yiyecek 
verilmesini temin icjn diger Devlotlerde oldugu gibi denizalti smifina mensub gedikli ve miikellef ku-
cuk zabitan ve efrada, 

A - Manevreler ve tatbikat esnasinda alivali havaiye dolayisile ve tatbikat programi ve seyir ni-
zami itibarile ana gemisi ile, 

B - Miistakillen vazif e almdigi ve her hangi bir ussiimiizle irtibat temin edilemedigi, 
Zamanlarda pismis konserve verilmesi lazimdir. 
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Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Encumeni 22 ~ V - 1935 

Karar No. 17 
Esas No. 1/178 

Yiiksek Baskanliga 

Basvekaletin 1427 sayili ve 13 mayis 1935 ta-
rihli tezkeresine bagli ve denizalti botlarinda hiz-
inet goren gedikli ve erbaslara ve erlere sefer ma-
nevra ve tatbikatlarda vorilmesi gerekli goriinen 
yiyeceklere dair kanun layihasi encumenimizce 
okundu ve gorusiildu: 

Layihaya bagli mueib sebebler mazbatasinda 
yazili goriis ve diisiinusleri yerinde goren enciime-
nimiz layihayi ,yazilismda kiigiik degisiklik yap-
mak suretile, kabul etmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-

Denizalti botlarinda miistahdem gedikli ve 
miikellef kuc.uk zabitan ve efrada seferde ve 
manevra ve tatbikatta hazir gida verilmesi hak-
kinda Milli Mudafaa vekilligince hazirlanib Bas
vekaletin 13 mayis 1935 tarih ve 6/1427 sayili 
tezkeresile Biiyiik Meelise sunulan kanun layiha
si Milli Mudafaa enciimenince goriildukten son-
ra encumenimize verilmekle tetkik ve mikakere 
olundu: 

Encumenimiz, esbabi mucibede bildirilen se-
bebleri yerinde gormiis ve layihayi Milli Miida-

sek Reislige sunuldu. 

M. M. E. Reisi M. M. Ka. 
Istanbul Giresun 

Siikrii N. Gokberk 1. Sokmen 

Diyarbekir Erzurum Istanbul 
K. Seviiktekin C. Esener Dr. Hakki §. Erel 

Istanbul Kars Kocaeli 
AU Barlas M. Akyuz N. Bozahk 

Samsun Sonob Urfa 
R. Barkm C. K. Incedayi Ahmed Yazgan 

f aa encuimeninin degistirdigi gibi aynen kabul et
mistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. Rs. M. M. Katib 
Giimusane Istanbul Qankirc 
II. F. Atag Kamdl Vnal M. Onsay 

Bolu Bursa Qankirc 
Mitat Denli Dr. Galib Kahraman 8. Qolgegen 

Giimiisane Istanbul Kars Manisa 
$. Ondersev Y. Yazxcx 0. Kuntay Tdhir Hitit 

Maliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 6 -VI -1935 
Karar No. 56 
Esas No. 1/178 

Yiiksek Baskanliga 

(S . Sayisi: 12) 
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BtLt$t enotuneni mazbatewi 

T. B. M. M. 
Biitge encumetti 15-XI-1935 
Karar No. 4 
Esas No. 1/178 

Yliksek Reislige 

Denizalti botlarmda miistahdem gedikli ve 
imikellef kiigiik zabit ve efrada seferde ve ma-
nevra ve tatbikatlarda hazir gida verilmesine 
dair olub Basrekaletin 13 mayis 1935 tarih ve 
6/1427 sayili tezkeresile Ytiksek Meclise suinu-
lan kanun layihasi Milli Miidafaa ve Maliye en-
cumenlerinin mazbatalarile birlikte eneiimenimi-
ze veriknis olmakla Milli Mudafaa vekaleti Do-
nanma subesi miiduru ile Maliye vekaleti Mu-
hasebat umum mudur vekili Cemal Yesil ha
zir olduklari halde okundu ve konusuldu: 

Hukumetin esbabi mucibesinde izah edildigi 
veghile bu gemilerde elektrikle dahi yemek pisi-
rilmesi <jok hassas olan aletlerin bozulmasmi ve 
havayi ihlal etmesini mucib olacagina ve diger 
memleketlerde anumasili gemilerden yemek pisi-
riknesine miiteallik biitiin tertibler bu sebeb-
lerle kaldinlmaya baslanmis oldugn §ifahen ali-
nan izahattan anla^ilmis olduguna ve mali tesi-
ri de 1800 liradan ibaret oldugu aynca izah edil-
digine gore sefer halinde ve manevra ve tatbi-
katta bu gemilerde hazir gidalar istimal edilmesi 

zaruri bulunduguna kanaat eden eneumenimiz 
Milli Mudafaa enciimeninin tesbit eyledigi met-
ni esas itibarile muvafik bulrnustur. Ancak la-
yihanin basi ile birinci maddesinde bazi ibare 
degisikligi yapilmasi faydali goriildiigii gibi 
meriyete aid ikinci madde dahi degistirilmistir. 
Yeniden hazirlanan kanun layihasi Umumi he-
yetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Reisligie 
sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. §>eref Ozkan Mukerrem JJmal 

Katib 
Istanbul Bakkesir Edirne 

Fakihe Oymen E. AdaJccm F. Kaltakktran 

Giimu^ane Izmir Izmir Mardin 
D. Sakarya H. Qakxr K. Inanag R. Erten 

Mus Srvas Gazi Anteb 
$. Qiloglu Remzi Qiner Ali Hikmet Ayerdem 

Mus Ordu Siird 
$. Ataman H. Yalman M. Mayakon 

( S . Sayan : 12 ) 



HfettMETtN TEKLlFl 

Denizalti botlannda mustahdem gedikli ve mii
kellef kiigilk zabitan ve efrada seferde ve ma-
nevra ve tatbikatlarda hazir gida verilmesi hak-

kmda kanun layihasi 

MADDE 3 — tsbu kanunim hiikiimlerini tat-
bika Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memur-
dur. 

6-V-1935 
B§. V, Ad. V. M. M. V. 

/. Inonii $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

§. Kaya F. Agrali 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

A. Ozmen A. Qetinkaya G. Bayar 
S. I. M. V. Q. t V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MlLLl MtJDAFAA ENCUMENlNiN DE-
£t§TtRt§l 

Denizalti botlannda mustahdem gedikli ve er-
baslara ve erlere sefer ve manevra ve tatbikat

larda verilecek hazir gida hakkmda kanun 
layihasi 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini Milli 
Miidafaa ve Maliye vekilleri yiiriitiir. 

MADDE 1 — Her hangi bir deniz iissii ile 
ve ana gemisi ile irtibat temin edilemeyen giin-
lerde denizalti gemilerinin gedikli ve miikellef 
kiigiik zabit ve efradma dort bin kaloriden a§agi 
olmamak ve fiatga da hazari istihkaklarmm iki 
katmi gegmemek iizere hazir gida verilebilir. 

MADDE 2 — l§bu kanun 1 haziran 1935 ta-
rihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 1 — Her hangi bir deniz iissii ile ve 
ana gemisi ile irtibat temin edilmeyen giinlerde 
denizalti gemilerinin gedikli ve erbaslarma ve 
onbasilarla erlerine dord bin kaloriden asagi 
olmamak ve fiatca da hazari istihkaklarm iki ka
tmi gegmemek iizere hazir gida verilebilir. 

MADDE 2 — Oldugu gibi 

( S. Sayisi : 12 ) 



BttTCE ENCttMENiNtN DEGtSTtRlSt 

DenizalU gemilerinde mustahdem gediklilerle 
erbaslara ve erlere seferde ve manevra ve tatbi-
katlarda verilecek hazir gida hakkmda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Her hangi bir deniz iissii veya 
ana gemisi ile irtibat temin edilmeyen gunlerde 
denizalti gemilerinin gediklilerile erbaslarma ve 
onbasilarla erlerine dord bin kaloriden asagi ol-
mamak ve fiatga da hazari istihkaklarm iki ka-
tmi gegmemek uzere hazir gida verilebilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Milli 
maddesi aynen kabul 

Miidafaa enciimeninin 

t > e « ...... 
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S. Sayisi:13 
Deniz mensublanna mahsus yemek bedeli hakkmda kanun 

layihasi ve Mill? Mudafaa ve Butge encumenleri 
mazbatalan (I/208) 

19-V-1935 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Denizalti mensublanna mahsus^yemek bedeli hakkinda Milli 'Miidafaa vekilligince hazirla-
nan ve icra Vekilleri Heyetince 14-V-935 te Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layi
hasi esbabi mucibesile birlikte sunulm§utur. 

Ba§vekil 
/. Inbnu 

Esbabi mucibe lSyihasi 

Gerek harb ve gerekse muavin gemilerde istihdam edilen subaylara (Zabitan) 22nisan34l 
tarih ve 65Q numarah kanun mucibince ve yemek bedeli namile bir para verilmekte oldugu 
malumdur. Bu kanun deniz kuvvetlerinin o zamanki te§kMt ve kurulus. tarzina gore tanzim 
edilmis. oldugundan bil^hare bu tesjdlatta yapilan tebeddiil&t dolayisile kanunun tatbika-
tinda bir cok aykinliklarla kar§ila§ilmaktadir. 

Ezciimle; kanunun ne§rinden sonra te§kil edildiklerinden nasj haklannda bittabi kanunda 
bir kayid bulunmayan harb filosu, ihtiyat filo ve denizalti gemileri komutanliklan (K.) igin 
taamiye tahakkuk ettirilmesi keyfiyeti mus,kul safhalar arzetmektedir. Maiyetindeki subaylara 
(Zabitana) taamiye verildigi halde (Kanunda makam ve mevkileri zikredilmemi§tir) diye 
kendilerine muadil bulunduklan makamlara mahsus taamiye hakkimn bah§edilmemesi yazili 
kanunun istihdaf ettigi maksadin ruhuna mugayir oldugu §upheden vareste bulundugundan 
i§bu komutanliklann (K.) da kanunun maddei mahsusasinda sarahaten zikredilmesine zaruret 
hasil olmu§tur. 

Bundan ba§ka Genelkurmay Ba§kanligimn ( B. E. Rs.) sureti ili§ik tezkerelerinde i§aret 
edildigi vechile gemi birinci carkcilarmin da komutanlar ( K.) gibi taamiye almasi tabi! bir 
hak olmasina bina enkanuna bu yolda bir sarahat konulmasi icab etmi§tir. 

Bu esbaba binaen kanunun hali hazir deniz te§kil&tina gore tadili cihetine gidilmi§tir. 

T. C. 
Baqvek&let 

Karatlar Miidiirlugli 
Sayi : 6/1523 
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Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 
Karat No. 23 
Esas No. 1/208 

$ -VI - 193S 

Yiiksek Baskanliga 

Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli hak-
kmda Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ka-
nun layihasi mucib sebebb rle birlikte gonderildi-
gine dair olub eneiimenimixe verilrais olan Basve-
kaletin 19 mayis 1935 tariidi ve 6/1523 numarali 
tezkeresi ve bagli layiha vo mucib sebebler M. M. 
Vekilliginden gonderilen rnemur ile okundu ve go-
riisuldu : 

Bu kanun layihasi 22 n'san 1341 tarih] i ve 659 
numarali olub deniz subaylarma yemek bedeli ve-
rilmesi haikkmdaki kammiin, deniz kuvvetlerimi-
zin yeni teskilat ve kurulusuna gore yeniden tan-
ziminden ibaret oldugu imlasilmis ve mucib se-
beblerde bildirilen hususlar tamamile munasib go-
riilerek ve yalniz birinci madde dalia anlasilir bir 
sekle sokulmak iyin (olarak) kelime>si ilave ve 

17 nci madden in de (kanunun nesri tarihinden 
muteberdir) suretiude degistirilerek enciimenimiz-
eo aynen kabul edilmistir. Umumi heyetee rmiis-
tacelen miizakere edilmesi dilegile havalesi vecjiile 
Biit^e enciimenine verilmek iizere sunulmustur. 
M. M. E. Baskani Bu M. M. Katib 

Istanbul Diyarbekir Erzurum 
K. Scviiktehin IS. Kocak 

Balikesir Erzurum 
C. Esener Zeki Soydemir 

Kars Kirsehir 
M. Akyilz L. M. Ozdes 
Sam,sun Seyhan 

/?. Barkm Naci Eldeniz 
Urf.i, 

Ahmed Yaz</an K. Al-pak 

Siikrii Ookberk 
Antalya 

Celal Mcngilibirru 
Istanbul 

Aid Barias 
Kocaeli 

Ar. Bozahk 
Si nob 

(J. K. incedayi 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/208 

Yiiksek Reislige 

15 - II - 1935 

Deniz >mcnsublarma mahsus yemek be<leline 
dair olub Basvekaletin 19 mayis 1935 tarih ve 
6/1523 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan 
kanun layihasi Milli Miidafaa enciimeninin maz-
batasile birlikte enciimeni mize verilrais olmakla 
Milli Miidafaa vekaloti deniz kismi donanma su-
besi miidiirii Yarbay Echini ve Muhascbat umum 
miidiir vekili Oemal Yesil bulundugu halde okun
du ve konusuldu: 

Herb gemilerile muavin gemilerde istihdam 
edilmekte olan siibaylara 22 nisan 1341 tarih ve 
659 sayili kanun hiikmiine tevfikan yemek bedeli 
verilmekte isede yeni donanma teskilatinin bu 
kanunda gosterilen tertibe uymamasmdan dola-
yi tatbikatta bir takim giigliiklere maruz kalm-
digi gibi Biiyiik erkani harbiyece yemek bedeli 

alacaklar arasina bazi makamlann da eklenmesi 
muvafik goriildiigii ciJietle kanunun bu ihtiyac-
lari karsilayacak bir tazda tedvinine zaruret ba
sil oldugu ve layihanm bu sebeblerle teklif olun-
dugu esbabi mucibeden ve enciimende verilen 
izahattan ve meri kanun mucibince verilmekte 
olan yemok bedelinin, 1931 senesinde 55 000, 
1932 de 50 350, 1933 yilinda 48 300, 1934 yi-
linda kezalik 48 300 ve 1935 mali yili iginde ve-
rilmesi icabeden miktarm 50 100 lira oldugu ve 
bu layiiha ile teklif edilen tertibe gore bir sene-
lik 3remek bedeli tutarinin ise 53 000 liradan 
ibaret bulundugu enciimene verilen cetvelin tet-
kikindan anlasilmistir. 

659 numarah kanun a gore barb gemileri su-
baylarina ancak sefer halinde maktu yemek be-
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deli verilmekte iken teklif edilen layihada bu ge-
milerin yalmz tamirde veya havuzda bulunduklari 
miiddetge bu bedelin verilmiyecegi yazili bulun-
maktadir. §u hale gore esasta bir fark 
var gibi goriinmekte ise de bu nokta 
uzerindc duran enciimenimiz, manevra, talim 
ve sair sebeblerle faaliyette bulunan bu 
gemilerde filen vazife basmda bulunan-
lara bu istihkaklarinin verilmesi muhik olacagi 
ve esasen buna miistahak olmak igin filen gemide 
bulunmak mesrut oldugu 9 neu maddede tasrih 
edildigine gore sefer kaydinin ameli obrak bir 
faideyi mucib olmayacagr kanaatine vararak tek
lif edilen layihayi esas itibarile anuvafik bulmus 
ve bazi maddelerde asagida gosterilen degisiklik-
lerin yapilmasini tensib etmistir. 

1 — Birinci maddede yemek bedelinin aylrk 
olarak verilecegi yazilmis ise de aylik tabirinin il-
tibasa yol aQabileeegi dlisuniilerek bu kelimenin 
yerine (Her ay yemek bedeli olarak) tabiri ko-
nulmu§ ve madde buna gore degistirilmistir. 

2 — Yedinci maddenin miizakeresi sirasinda 
Hiikumet memurlari tarafindan bu maddeye (Em-
niyet tedbirleri veya sef erberlige hazirlik veyahud 
seferberlik emri verildigi andan bu emrin kaldinl-
digi tarihe kadar) hukmiiniin eklenmesi teklif 
edilmis ve bu teklif enciimenimizce de muvafik 

goriilerek maddenin basina bu kayid ilave edil-
mistir. 

3 — Hartb gemilerinin tamir maksadile de ol-
sa ecnebi limanlarinda bulunacaklan miiddet zar-
finda iki kat olarak verileeek olan yemek bede-
linden bu gemi subaylarmin da istifadelerini te-
niin igin bu maddeye (Her ne suretle olursa ol-
sun) kaydi eklenmistir. 

4 — Bu kanunun sareti tatbikinin bir nizam-
name ile tayini muvai'tk goriilerek 16 nci madde 
bu esasa gore ve meriyete aid 17 nci madde de 
tatbikati kolaylastiracak sekilde degistirilmistir. 

Umumi Heyetin fasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. $eref Ozkan 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 

Izmir 
H. Qakir 

Mu§ 
S Qiloglu 

Siird 
M. Mayakon 

lleis V. 
Isparta 

Mukerrem tfnsal 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Izmir 
K. Inang 

Mus 
S. Ataman 

Sivas 
Remzi Qiner 

M. M. 
Trabzon 

Giimiisane 
D. Sakarya 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

( S . SaytBt j 18) 
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HUKtMETlN TEKLlFt 

Deniz mensublanna mahsus yemek bedeli 
kanun layihmi 

MADDE 1 — Harb gemilerile muavin gemi-
lerde ve kurslarda bulunanlara asagida hizala-
rmda yazili miktarlarda yeniek bedeli, sonraki 
maddelerde soylenen sartlar dahilinde, aylik 
maktuan verilir. 

Lira 

55 
45 

40 

25 

20 

Donanma komutanma, • 
Filo komutanlarma ve denizalti gemileri 
komutanma, 
Bilumum komodorlara, on bin ton ve yu-
kansi harb gemileri komutanlarile birinci 
garkgilarma, 
Bin tondan on bin tona kadar olan harb 
gemileri komutanlarile birinci garkgilarma 
ve donanma komutanhgi kurmay baska-
nma, 
Bin tondan asagi harb gemileri komutanla
rile birinci garkgilarma, muavin gemiler 
komutanlarile birinci garkgilarina ve me
saha gemileri komutanlarile birinci garkgi
larma, 
Harb gemileri, muavin gemiler, mesaha ge
mileri ve ihtiyat muavin gemilerde vazife 
goren biitiin subaylar ile besinci smif ve 
mafevki askeri memurlara, 
Kurslar talim ve idare heyetlerile okurla-
ri subaylara ve harb ve muavin gemilerde 
vazife goren altmci smrf ve madunu askeri 
memurlara. 

MADDE 2 — Riitbesinin gayrimilsaid olma-
si dolayisile vekaleten vazife gbrenlere de asil-
lari gibi birinci maddedeki yemek bedelleri ve
rilir. 

MADDE 3 — Harb gemilerinde bulunanla
ra; gemiler fabrikalar tarafmdan tamirde veya 
havuzda bulundurulduklan miiddetge yemek be
deli verilmez. 

MADDE 4 — Muavin gemilerde bulunanla
ra; yalniz gemilerin merbut bulunduklari komu-
tanhgm iissti bahrisi olan limandan hareketlerin-
den itibaren ayni limana doniislerine kadar ye
mek bedeli verilir. 

15 

10 

MlLLl MtlDAFAA ENCttMENtNtN 
DE&l§TlRt§l 

Deniz mensublanna mahsus yemek bedeli kanun 
layihasi 

MADDE 1 — Harb gemilerile muavin gemi
lerde ve kurslarda bulunanlara a^agida hizala-
nnda yazili miktarlarda yemek bedeli, (Sonra
ki maddelerde soylenen §artlar dahilinde) aylik 
olarak maktuan verilr. 
Lira 

55 Donanma komutanma 
45 Filo komutanlarma ve denizalti gemileri 

komutanma 
40 Bilumum komodorlara, on bin ton ve yu-

karisi harb gemileri komutanlarile birinci 
garkgilarma 

25 Bin tondan on bin tona kadar olan harb 
gemileri komutanlarile birinci garkgilarma 
ve Donanma komutanhgi kurmay ba§ka-
nma 

20 Bin tondan asagi harb gemileri komutanla
rile birinci garkgilarma muavin gemiler 
komutanlarile birinci garkgilarma ve mesa
ha gemileri komutanlarile birinci garkgila
rma 

15 Harb gemileri, muavin gemiler, mesaha ge
mileri ve ihtiyat muavin gemilerde vazife 
goren biitiin subaylar ile besinci smrf ve 
mafevki askeri memurlara 

10 Kurslar talim ve idare heyetlerile okurlan 
subaylara ve harb ve muavin gemilerde va
zife goren 6 nci smif ve madun askeri me
murlara 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen 

( S. Sayisi : 13 ) 
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BttTQE ENCttMENtNlN DE&t§TlRl§I 

Deniz mensnbla/nna mahsus yemek bedeli hak-
kmda kanun layihast 

MADDE 1 — Harb gemilerile muavin gemi-
lerde ve kurslarda bulunanlara asagida hizala-
rmda yazih miktarlar her ay yemek bedeli ola-
rak (Sonraki maddelerde soylenen §artlar dahi-
linde) maktuan verilir. 

Asagidaki fikralar aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE S — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

( S. Sayisi : 13 ) 
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MADDE 5 — Mesaha gemileri subaylarma 
geminin her tayin olundugu merkez liraanindan 
hareketinden tekrar ayni limana donusune kadar 
yemek bedeli verilir. 

MADDE 6 — ihtiyat muavin gemilerde 
stajda bulunan subaylara bu gemilerin mer-
kezi olan limandan hareketlerinden tekrar 
ayni limana doniislerine kadar yemek bedeli 
verilir. 

MADDE 7 — Seferberlik halinde muavin 
ve ihtiyat muavin gemilerde bulunanlara da 
harb gemilerinde bulunanlar gibi yemek bedeli 
verilir, 

MADDE 8 — Her ne suretle olursa olsun 
gemide bilfiil bulunmayanlara yemek bedeli ta-
hakkuk ettirilmez. 

MADDE 9 — Harb gemilerine ecnebi li-
manlarda bulunduklari muddetge yemek be
deli iki misli olarak verilir. 

MADDE 10 — Kurs yemek bedeli; kurslar 
faaliyet halinde iken verilir. 

MADDE 11 — Ayni zamanda iki yerden 
yemek bedeli verilmez. Qogu verilir. 

MADDE 12 — Manevra ve her nevi tatbi-
kat igin baska bir gemide bulunanlara; varsa 
asil vazifesine aid yemek bedeli; yoksa gemi 
subaylarma verildigi gibi yemek bedeli verilir. 
Keza mayin ve torpido komutanma harb ge-
misinde veya ussii bahrisinden keza bu suretle 
ayrilmis muavin gemilerde bulundugu zaman 
filo komutanlan gibi ve mayin gruplan subay
larma da bulunduklari gemilerdeki subaylar 
gibi yemek bedeli verilir. 

MADDE 13 — Vazifeten gemilerde ve kurc 
larda bulunanlardan seyahat veya ikamet yev-
miyesi alanlara yemek bedeli verilmez. 

MADDE 14 — Yemek bedelinden nig bir 
nam ile tevkifat yapilmaz. 

MADDE 15 — 659 sayili kanun ile buna 
miizeyyel 2022 sayili kanun miilgadir. 

M. M. E. 

MADDE 5 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Hukumetin teklifi Ayner 

MADDE 9 — Hukumetin teklifi Aynen 

MADDE 10 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 11 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 13 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 15 — Hukumetin teklifi aynen 
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B. E. 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 7 — Emniyet tedbirleri veya se-
ferberlige hazirlik veyahud seferberlik emri ve-
rildigi andan bu emrin kaldinldigi tarihe kadar 
muavin ve ihtiyat muavin gemilerde bulunan-
lara da harb gemilerinde bulunanalar gibi ye-
mek bedeli verilir. 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Harb gemilerine her ne su-
retle olursa olsun ecnebi limanlarda bulunduk-
lari miiddetge yemek bedeli iki misli olarak ve
rilir. 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen kabul 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynen kabul 

MADDE 14 — Aynen kabul 

MADDE 15 — Aynen kabul 

( S. Sayisi 
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Hu. 

MUVAKKAT MADDE — 1492 sayili kanun 
mucibince tasfiyeye tabi tutulacak gedikli za-
bitlerden halen harb ve muavin gemilerde ga-
lisanlar; tasfiyeye tabi tutulacaklari tarihe 
kadar altrnci smif ve madunu askeri memurlar 
gibi yemek bedeli alirlar. 

MADDE 16 — Bu kanunun sureti tatbiki 
bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 17 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun tatbikma Milli 
Mudafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

14 - V -1935 
B9. V. 

/ . Inonii 
Da. V. 
f̂. Kaya 
M l V. 

Ab. Ozmen 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
§. Saracoglu 

Ha. V. V. 
$. Kaya 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. t. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr.Y. 

Muhlis Erkmen 

M. M. B. 

MADDE 16 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 17 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 18 -— Hukumetin teklifi aynen 
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B. E. 

MUVAKKAT MADDE — Aynen kabul 

MADDE 16 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 17 — Bu kanun nesri tarihini takib 
eden aym basmdan muteberdir. 

MADDE 18 — Aynen kabul 

\>m<{ 
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S. Sayisi: 11 
imalatiharbiye fabrikalanndaki mutehassis zabitlere ve-
rilecek yevmiye hakkmdaki 1058 sayih kanunun ba?ligi ile 
2 nci maddesinde degi$iklik yapilmasina dair kanun layi-

hasi ve Butge encumeni mazbatasi (I/2I3) 

T. C. 
Ba§vekdlet 20-V-1935 

Kararlar mudurlugti. 
Sayi : 611531 

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1058 sayih kanunun deniz ve hava fabrikalan zabitanina da te§mili hakkinda Mill! Miida
faa vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19-V-1Q35 te Yuksek Meclise arzi 
kararla§tinlan kanun liyihasi esbabi mucibe ve Maliye vekilliginin mutaleanamesile birlikte 
sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. tndnu 

Milli Miidafaa vekilliginin 23 1- kanun 1934 tarih ve 41245 sayih tezkeresi sureti 

Hali hazirda askeri fabrikalarda cah§an zabitana 1058 sayih kanun mucibince ihtisas yev-
miyesi verilmektedir. 

Ayni maksad ve gaye cah§anlann ayni hukuka malik olmalan pek tabii oldugundan, deniz 
ve hava fabrikalarmda cali§an zabitleri de ayni vechile al̂ kadar eden mezkur kanundan 
istifade etmelerini temin etmek iizere bagh olarak arzedilen kanun layihasi miisveddesinin 

kanuniyet kesbetmesine miisaade buyurulmasim dilerim. 

1058 sayile kanunun deniz ve hava fabrikalan zabitanina da te§mili hakkinda Maliye 
vekilliginin miitaleasi sureti 

24-XII-934 tarihinde Hazineye emir ve havale buyurulan Milli miidafaa vekaletinin 
23-XII-934 tarihli ve 41245 sayili tezkeresile ili§igi bulunan kanun layihasi tetkik edildi. 

Bu lciyiha ile 1058 sayih kanun mucibince imalati harbiye fabrikalan zabitanina veril-
mekte olan ihtisas yevmiyelerinin deniz ve hava fabrikalarmda cali§an zabitana da te§mili 
istenilmektedir. imalati harbiye fabrikalarmda cali§an zabitana verilen bu yevmiyelerin ayni 
maksad ve gaye ile cali§an ve ayni hukuka malik olmalan tabii bulunan deniz zabitanina da 
te§milii cab etmekte isede, bu te§mil deniz fabrikalarmda cali§an zabitan icin 90 000 ve hava 
fabrikalarmda cali§an zabitan icin de 4 500 lira ki ceman butceye senede 94 500 liralik 
yeniden tahsisat konulmasim istilzam etmektedir . Halbuki 1935 mali senesi btitcesi tesbit 
edilmis. oldugundan, mezkur tahsisatin Milli miidafaa vekaleti biitgesinden kar§ilanmasi §artila 
lciyihanin kanuniyet iktisab etmek iizere Biiyuk Meclise sevkinde bir mahzur goriilmedigini 
mutaleaten arzaylerim. 
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Biitjje enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 
Karar No. 6 
Esas No. 1/213 

15 - XI -1935 

Yiiksek Reislige 

tmalati harbiye fabrikalarmdaki mutehassis 
zabitlere verilecek yevmiye hakkmdaki 1058 sa-
yili kanunun basligi ile ikinci maddesinde degi-
siklik yapilmasina dair olub Basvekaletin 20 ma-
yis 1935 tarih ve 6/1531 sayili tezkeresile Yiiksek 
Meclise sunulan kanun layihasi enciimenimizc 
verilmis olmakla Askeri fabrikalar umum miidii-
rii Turn general Eyiib Durukan bulundugu hal-
de okundu ve konusuldu: 

Askeri fabrikalarda ilitisas ve sanate taalluk 
eden fenni vazifelerde Qalisan siibaylara 1058 
sayili kanun mucibince verilmekte olan ilitisas 
yevmiyesinin deniz ve hava fabrikalarinda ayni 
hizmetlerde galisan siibaylara da verilmesi i§in bu 
layihanm teklif edildigi anlasilmaktadir. 

Askeri fabrikalarda Qalisan siibaylara verilen 
bu yevmiyelerin ayni maksad ve gaye ile galisan 
ve ayni hukuka malik olmalan tabii bulunan de
niz ve hava fabrikalarindaki siibaylara da tesmili 
muhik ve yerinde bir teklif olarak diisiinulmus 
ve bu sebeble teklif oilman layiha enciimenimiz-
ce esas itibarile kabul olunimustur. 

Ancak bu layiha ile 1058 numarali kanunun 
basligi ile ikinci maddesinde yapilmasi isteniien 
degisikligin kanunun birinci maddesinde dahi 
yapilmasi zaruri goriilmekle beraber esasen iki 
maddeden ibaret olan 1058 numarali kanunun 
ilgasile yeniden bir kanun tedvini daha uygun 
bulunmustur. 

thtisas yevmiyelerinin, kanunun meriyetin-
den itibaren fabrikalarin bagli bulundugu daire 
biit§elerinde hususi tertiblere konulacak tahsi-
sattan verilmesi ve bu maksadla Milli Miidafaa 

vekilligi biit<jesinin hava ve deniz kisimlari ile 
askeri fabrikalar umum mudiirlugii biitcesinde 
hususi tertibler acjlmasi liizumlu goriilmiis ve 
layihanm ikinci maddesi bu amagla yazilmistir. 

Yeni kanunun tatbiki halinde, Maliye veka-
letinin layihaya bagli miitaleasinda dahi izah 
edildigi iizere bu fabrikalardan deniz kismina aid 
olanlar igin 90 000 ve hava kismina aid olanlar 
iqin de 4 500 liralik yeni bir tahsisata liizum ha-
sil olacagmdan bu tahsisat karsiligmin 1936 biit-
celerinin tanzimi esnasinda teemmiil edilmesi dii-
siincesile layihanm meriyet tarihinin 1936 mali 
yili basi olarak tesbit edilmesi zaruri goriilmiis 
ve buna miiteallik hiikiim o yolda tashih edil-
mistir. 

Yeniden hazirlanan kanun layihasi Umumi 
Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Re
islige sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Mukerrem tfnsal 

Katib 
Istanbul Balikesir Bdirne 

F, Oymen E. Adakan F. Kaltakkiran 

Giimiisane Izmir Izmir 
D. Sakarya H. (Jaktr K. tnang 

Mardin Mus Mus 
R. Erten §. Ataman §. QUoglu 

Ordu Siird Sivas 
H. Yalman M. Mayakon Remzi Qiner 

Gazi Anteb 
Alt Hikmet Ayerdem 
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HtlKtfMETlN TEKLlFl 

tmalati harbiye fabrikalari zabitanina verilen ih-
tisas yevmiyeleri hakkmdaki 1058 sayili kanun 
basligimn ve ikinci maddesindeki Imaldh harbiye 
fabrikalari umum mudiirlugii tabirinin tadili hak-

kmda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1058 sayili kanun basligmdaki 
(tmalati harbiye fabrikalari) ibaresi Askeri fab-
rikalardaki (Kara, deniz, hava) seklinde tadil 
edilmiftir. 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 2 nci madde
sindeki (tmalati harbiye miidiiriyeti umumiye-
sinin) ibaresi (Askeri fabrikalar ve deniz fab
rikalari umum mudiirlukleri ile hava fabrikala
ri mudurluklerinin) seklinde tadil edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari-
hinden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma Milli 
Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
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BttTQE ENCUMiENlNlN DE&t§TlRl$t 

Askeri fabrikalar dahilindeki (Kara, deniz, hava) 
mutehassis subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi 

hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Askeri fabrikalar dahilindeki 
kara, deniz ve havaya mensub siibaylardan fab-
rika mudiirlugii, miihendislik, kimyagerlik, fen 
ve isletme mudiirliikleri, sube sefligi ve ustaba-
silik gibi ihtisas ve sanate taalluk eden fenni va-
zifelerde bilfiil miistahdem bulunanlara galistik-
lari giinler igin kudret ve ihtisaslan ve isleri de-
recesine gore ve en 50k dort lirayi gegmemek 
iizere ihtisas yevmiyesi verilir. Bu yevmiyelerin 
miktari fabrikalarm bagli olduklan miidiir ve 
umum miidurluklerin teklifi ve Milli Miidafaa ve 
killiginin tasdiki ile tesbit olunur. 

Vazifelerinde kudret ve kafi dereeede faali-
yetleri goriilmeyenlerin yevmiyeleri dahi ayni 
suretle azaltilir veya kesilir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri
lecek ihtisas yevmiyeleri Milli Miidafaa vekilligi 
biitcesinin hava ve deniz kisimlan ile Askeri fab
rikalar umum mudiirlugii butcjesinde ayri tertib-
lere konacak tahsisattan verilir. 

MADDE 3 — 28 mayis 1927 tarih ve 1058 
sayili kanun kaldirilmistrr. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hukmunii icraya 
Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
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