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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

îki kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair Adliye Encümeni mazbataları ile; 

Ordu mensurlar iyi e Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı kanunun birinci madde-
suıin değiştirilmesine dair kanun lâyihası kabul 
olundu. 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 

Mazbatalar 
1. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in, 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve. müstahdemlerinin ücretle
rine dair olan kanunun bazı maddelerini değiş-

REİS —-Celse açılmıştır. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. A. R. AR-

TIJNKAL (Manisa,)— Sayın arkadaşlarım, bu
günkü ruz nam enin en sonunda bulunan Subaylar 
Heyetine ait Terfi Kanun lâyihasının müstaceldi 
müzakeresi yapılacak maddelerin sonunda bulu-' 
ederim, 

7. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 11 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan 4554 sayılı kanuna, ek kanun lâyihası ve 
MUM Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1/337) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mı? 

ORG1. I ÇALIŞLAR (Muğla) — Bu kanun 
kurmay yüzbaşılarının kıtada bulunacakları 
müddeti azaltmak için gelmiştir. Geçenlerde de 
kurmay- binbaşıı ve yarbayların da kıta müddet
leri azaltıldığı zaman söz almış ve kurmay subay
ların her rütbedeki bir terfi zamanının üçte biri
nin kıtada geçirilmesi hakkındaki İstiklâl har

fi] 20 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

sayılı kanunun hükümlerinin bir yıl daha uzatıl
masına mütedair kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi yapıldı. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada son 
verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Sivas İsparta Erzincan 

»Ş'. GünaUay K. Turan • Ti. K. Çaylar 

tiren 3173 sayılı kanunun 3 neü maddesinin tef
siri hakkında takriri've Münakalât, Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (4/24) (Ruzna-

.meye). 

REİS — Millî Müdafaa Vekili, birinci mü
zakeresi yapılacak maddelerin sonunda bulu
nan Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunun 
terci han ve müstaceldi müzakeresini I eki i f edi
yor. Reyinize arzediyornm: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

binden beri kurulmuş mükemmel bir esasın bo
zulmamasını rica etmiştim. Kurmay yüzbaşıları 
için de aynı ricada bulunacağım. 

Kıta müddetinin indirilmesi için mucip sebep, 
dairelerde ve karargâhlarda kurmay ödevlerine 
yetişecek kurmay subayları bulunamayor, onun 
için kıta. müddetini azaltırsak bu mahzuru önle
miş oluruz. 

Bu kadar ufak bir sebebi ordunun gelecekteki 
en ileri sevk ve idare unsurları olmağa namzet 
olan kurmay subaylarının bu kabiliyeti ancak 
kazanabilecekleri kıta hizmetlerinden azaltmağı 
kâfi görmüyorum. Karargâh ve dairelerde bulu
nan kurmay subayların tam ve icabında fazla ça
lışmak sayesinde hiç bir işin geri kalmıyacağm-
(latı eminim. Zaten kurmay subaylığın mümeyyiz 
bir vasfı yani diğer subaylardan onları yükselten 

2. — HAVALE EDÎLEH EVRAK 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — R. Canrtez' 
KATİPLER : B. K. Çağlar-(Erzincan), N. Baydar (Malatya). 

3. — MÜZAKERE.EDİLEN MADDELER 
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cihet de çok çalışmaları ve çok çalışmağa mecbu
riyetleridir. 

Yeni bir tümen teşkilinde çok çalışan bir 
kurmay subayın tümeninin tamam teşekkülüne 
kadar yahu/, başına çalışmasının kâfi geldiği gö
rülmüştür. Bu ve'- buna benzer bir çok misaller 
zikrolunabilir. 

0 halde karargâh ve dairelerde işlerin ^ üz-
üstü kalması mahzuru varit değildir. Az insan 
ile çok iş yapmak esası üzerine kurulmuş Ordu 
çalışmalarında memurlarla dolmuş daireler işleri 
haline koymak . yoluna gitmemiz iyi bir iş de
ğildir. Bir bölükte çok zaman hazarda ve seferde 
tek bir subayın kalıp bütün bölük işlerini ondan 
beklerken dairelerde bir işin çok çalışkan olan 
diğer bir kurmay subayına verilmesi neden müm
kün olmasın? Deirelerdeki subayları azaltmak ve 
kıtalardaki subayları çoğaltmak prensibini muha
faza ve idame etmek en doğrusudur. Kurmay 
yüzbaşılardan da bir sene kıta müddeti azaltırsak 
bir kurmay subayı teğmen mertebesinde iki, yüz
başılıkta iki, binbaşılıkta bir ve albay rütbe
sinde iki sene, ki general oluncaya kadar, yani 
otuz sene zarfında, yedi sene kıtada kalmış ola
caktır ki, azdır. Yüzbaşılık rütbesi ise bölük ku
mandanlığı demektir. Bir subay bölük kuman
danlığında kemale gelir ve erlerin, erbaşların kı
tanın ruhuna nüfuz edebilir. Bütün askerî ha
yatı bölükteki mesaisi ile genişliyebilir. Talim ve 
terbiyenin bütün esasları . ve incelikleri bölükte 
öğrenilir ve tatbik edilir. Daha büyük kuman
danlıklara geçtiği zaman bir subay bölükteki ka-
zançlariyle muvaffak olur. Gerçi kurmay subay
ları içinde kıtada az bulunmuş bazı zevatın ku
mandanlıklarında da muvaffak oldukları söyle
nebilir. Bunlar istisna teşkil eder. Fakat çoğun
luğun muvaffak ve olgun bir kumandan olama
dıkları da muhakkaktır. Lâyihada enaz iki sene 
kaydını koymakla daha ççok da kalabileceği zik
redilmiştir. Bu (Enaz) kelimesi hiç bir müeyyide 
teşkil etmez. Esas olan kıta müddetinin azaltıl-
raamasıdır. Diğer taraftan Kurmay subayların 
kıta müddetlerinin azaltılması kısa zamanlarda 
sık sık ve geri hizmet tebdilleri do olacaktır» 
ki bu da her cihetten gerek muamele, gerek tat
bik cihetinden de, gerek Kurmayların yer değiş
tirilmeleri cihetinden zorluklar ve mahzurlar da 
meydana getirecektir. 

Ben de seferi teşkilâtımızın çoğaldığı fevkal
âde zamanlarda ve seferberlikte yeni ve munta-
za m teşkilât yüzünden Kurmaylara ihtiyaç ola
cağını biliyorum. Kurmayların kıta müddetleri
nin krsaltıimasr ihtiyaçları da belki bundan doğ
muş olacaktır. O halele bu kısaltmayı yalnız bu 
hallere tahsis etmekle maksat hâsıl olur. 

İşte bu arzettiğim sebebler dolayısiyle Millî 
Müdafaa Encümeni ile aynı fikirde değilim. Ve 
Kurmay yüzbaşıların kıta müddetlerinin azaltıl
ması hususunun yalnız muntazam seferi teşkilâ-

2.1944 Ö : İ 
i tın çoğaldığı fevkalâde hallere hasredilmesin! 

yüksek reylerinize bir takrirle teklif ediyorum. 
M. M. En. M. M. H. TUGAÇ (Ağrı) — Muh

terem arkadaşlar; Sayın Orgeneralin buradaki 
beyanatı, iyi anlayabildimse, kurmay yüzbaşı
larının kıta stajı müddetlerinin iki sene olma
sını az görmelerinden ibarettir. Beyanatları 
uzundur, anlıyabildimse hulâsası budur. 

Bundan evvel kurmay yüzbaşıların kıta hiz
metlerinin müddeti hakkında geçen kanun, 
hepimizin hatınndadır. O kanunda kurmay yüz
başıların kıta stajlarının müddeti enaz iki 
seneden ibaretti. Burada bir değişiklik yoktur. 
O zaman iki seneyi kabul buyuran Heyeti Muh
tereme, şimdi Orgeneral arkadaşımızın' teklif bu
yurdukları şekli kabul etmeğe bilmem tuzum ve 
sebep görürler mi? Esasen ötedenberi kurmay 
yüzbaşıların kıta staj , müddetleri iki seneden 
ibaretti. 

Şimdi yüzbaşılıkta asgari müddetin, yeni 
kanunla dokuz seneye çıkmış olmasından dolayı 
asgari müddetin 1/3 ü kıtada geçer diye bir ka
yıt vardır. Bundan dolayı İzzettin Çalışlar ar
kadaşımız bunun üç sene olmasını istiyorlar gi
bi geldi bendenize. Af buyursunlar iyice anlı-
yamadım, eğer mütalâaları bu ise şunu arzede-
yim; kurmay yüzbaşılar esasen akademi tahsi
lini yaparlarken yüzbaşılıklarından bir kısmını 
akademide geçirirler. Binaenaleyh 9 seneden 

l ibaret olan yüzbaşılık müddetinin bir kısmı aka
demide geçiyor demektir. Bu arkadaşların aka
demide geçirdikleri müddet üç senedir, O halde 
akademide üç sene yüzbaşı olarak tahsil gö
ren ondan sonra kurmaylık stajı almak sure
tiyle arkadaşlarından üç sene daha ileriye giden 
bu arkadaşların kurmay hizmetlerini yapma
ları için bu müddet içerisine sığmamaktadır. 
Yani üç sene kıtada bulunmak bu müddet içine 
sığmamaktadır. İşin ruhu budur. 

Evvelce Heyeti Muhteremece kabul edilmiş 
bulunan bir kanun vardır. Fakat, o, Maaş Ka
nunu olduğu için kıta staj müddetini oraya koy
madık. Orada yapamadığımız tashihi bu defa 
bu kanunda yapmış bulunuyoruz. Binaenaleyh 
iki sene kıta müddetinin kabul buyurulmasrnı 
rica ediyoruz. 

Orgl. 1. ÇALIŞLAR (Muğla) — Esas olan, 
bir kurmay subayının her rütbede bir terfi müd
detinin üçte birini kıtada geçirmesidir. Bizim 
İstiklâl Harbi sıralarında edindiğimiz tecrübe
ler bu esasın muhafazasını icabettirmektedir. Kı
ta müddetinin bir kısmının kaldırılması, bin
başılıktan daha ziyade düşürülmesi gibi husus
lar kurmay subaylarının kıta hayatını gittikçe 
azaltmıştır. Şimdi arzettiğim bir terfi müddeti 
olan üçte birisi, ki altı sene ise iki sene, dokus 
ise üç sene, 8 ise 2,5 sene esasın bu rütbelerde 
muhafazasıdır. Bunun esbabı mucibesi, evvelki 
tenkis müddetlerinde bildirdikleri gibi, geri 
hizmetlerde bazı işlerin geri kalmış olması Icms 
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ıuay sı.ıbayların latada. fazla müddet geçirmesi 
yüzündendir ki, bu, varit değildir. Kurmay su
baylar birbirinin vazifesini demlide ederek iğ
leri yarıda bırakmazlar. Onun için bütün kur
may subayların müddetlerinin üçte birden 
aşağı indirilmesi hususunun munzam teşkilâtın 
bulunduğu sıralarda, fevkalâde zamanlarda bir 
neticeye varılmasını arzedıyorura.- Bu kurmay 
subayların müddetleri, akademide geçer. Fa
kat akademiye teğmen olarak geçerler. Teğmen 
olarak kıtada bir sene bulunan bir subay akade
miye girmek hakkını haizdir. Girerler ve ekse
risinin kıdemi de teğmen olarak geçer. Çıktık
ları zaman aldığı zamlarla yüzbaşı oluyor. Za
ten birçok seneler akademide tahsil içerisinde 
hayatını geçiren ve ilk teğmenlik zamanında, 
tecrübesiz devrinde; kıtada, kabiliyeti pek ol-
gunlaşmıyan bir kurmay subayının, ancak bu 
rütbede fazla müddet g e d m e k suretiyle kabili
yet ve olgunluk kazanacağı da muhakkaktır. 0-
nun için takririmin kabulünü rica ederim. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. Gl. A. R.ARTUN-
KAL (Manisa) — Sayın arkadaşlarım ; şimdiye 
kadar esasen kurmay yüzbaşılar bütün staj dev
relerini bu suretle geçirmektedirler. Bu, ye
ni bir şey değildir. Geçen defa Maaş Kanunu 
çıktığı zaman yüzbaşılık müddeti 9 sene olarak 
kabul edilmişti yani 9 senede binbaşı oluyorlar. 
Bundan evvelki kanunda ise asgari müddet 6 
sene idi, fakat kadrolarımız müsait olmadığı 
için fiilî terfi yine 9 sene olmasına mukabil iki 
sene staj yapıyordu.- Bu Maaş Kanunu çıktı
ğı zaman bu maksadı yine temin için oraya bir 
fıkra solan ak ve bu müddetin gene iki sene kal
masını istedik. Zaten akademiye gelinceye ka
dar daima kıtada bulunmuşturlar. Bunlar 
kurmay hizmetini de yapmak zaruretinde olduk
larından iki seneden fazla ayrıca kıtada kalmala
rına fiilen imkân bulunmamaktadır. Evvelce do
kuz senelik kanundan evvel kabul buyurduğunuz 
kanun müzakere edildiği sırada Sayın İzzettin 
Çalışlar şimdiki tezini, müdafaa etti, fakat bi
zim tezimizi lütfetmiş, kaimi buyurmuştunuz. 
Bunu kabul ettikten sonra, muahhar bir kanun 
olduğu için, bir madde ile bu kanunu getirmiş 
bulunuyoruz, evvelce izah eliğimiz veçhile bu 
kanunun da kabul buyurulmasını arz ve istir
ham ederim. (Doğru sesleri). 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum: 

\Tiksek Reisliğe 
Arzeltiğim sebepler ve mütalâalar d ol ay isiy

le -Millî Müdafaa Encümeni tarafından alman 
kararın .yeniden tetkik edilerek «kurmay subay
ların kıta, müddetleri seferberlikte ve fevkalâde 
hallerde azaltılabilir» neticesine varılmak üzere 
lâyihanrn Encümene iadesini arz ve teklif eyle
rim. 

Muğla 
; i'.<-.y*. : î. Çalışlar 

2 .1944 d : İ 
RfllS — Takrir sahibi arkadaşımız, lâyihanın 

Encümene, iadesini istiyor. Reyinize arzediyo-
nıııı. Kabul buyuranlar... Etmiycnler... Kabul 
edilmemiştir. 

Heyeti umum iyesi hakkında, başka mütalâa 
var rtiT.f 

Maddelere geçilmesini kaimi buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 11 nci maddesinin değiştirilmesi

ne dair olan 4554 sayılı kanuna ek kanım 

MADDE 1. —• 4554 sayılı kanunun birinci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir: 

Kurmay yüzbaşılar için kıta hizmeti enaz iki 
senedir. 

REİS — .Mütalâa var mı? -Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiycnler... 
Kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. - - B u kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Şarköy kazası jandarma erlerinden Mus-
tafaoğlu İsmail Karahaya'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası (3/199) [1] 

[Adliyo Encümeni mazbatası okundu]. 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiycnler . . K a b u l edil
miştir. 

.?. •— Ün dut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1914 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe'Encümeni mazbatası 
(1/8M) [3] . 

REÎS — Heyeti umunıiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiycnler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe .Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkın

da kanım 

MADDE 1. • - Hudut ve Sahiller Sıhhat 

[1] 16 sayılı basmayazı zdpttü somundadır. 
[2] 2.1 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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Timini Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanu
nuna, bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayı
lı fvtvoldo ya/jlı tertipleri ' arasında (10 000) 
liralık, münakale yapılmıştır. 

CETVEL [1] 

Tenzil Zam-
F edilen medilen 
1 Maaşlar 2 000 

IlKlS — Kabul edilmiştir. 
2 Ücret ler 10 000 

it Tl S — Kalnıl edilmiştir. 
5 ' 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek çocuk 
zammı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar1 ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin 14 ncü (Sıhhi te
mizleme .masrafları) faslının dördüncü (Hudut ve 
sahillerde zuhur edecek sâri hastalıklara karşı 
alınacak tedbirlere ait masraflar) maddesinden 
(2 '000) lira indirilerek ilişik (2) sayılı cetvelde 
yeniden açılan tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
birlikte kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin beşinci faslının un
vanı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek çocuk zammı) ve 13 ncü faslının unva
nı da, (4598 sayılı kanun gereğince yapılacak te
davi, yol ve saire masrafları) şeklinde değiştiril
miştir. 

REİS .— Mütalâa var mı?-Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kamın neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS —• Maddeyi kabul buyuranlar .... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE. 5. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir! 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

. 1944 d : İ 
4. — Askerlik Kanununun bazı mduâeîerinîn 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Millî Müdafaa Encümenleri mazbataları 
U/256) [1] 

REİS — Askerlik kanununun müzakeresine 
geçiyoruz. 

5. PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaşlar; bu
gün müzakeresini yapacağımız askerlik kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanunda seyahat 
haklarına, vesaireye temas eden çok mühim mad
deler vardır. Bahusus ceza hükümleri hakkında 
ayrı bir fasıl mevcuttur. Heyeti Umumiye tasvib 
buyur ursa bu kanunun da Adliye Encümenin
den geçmesi çok muvafık olur. Bu suretle tasvi
binizi rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
—• Efendim bu kanun lâyihası Adliye, Bütçe En
cümenlerinden geçmiştir. Binaenaleyh tadilât 
için tekrar Bütçe Encümenine gitmesi usule mu
vafık olur. Onun için Bütçe Encümenine havale 
Duyurulmasını rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS —• Adliye ve Bütçe Encümenleri lâyiha
yı istiyorlar. Birer birer reyinize arzedeceğim. 

Adliye Encümenine gitmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul buyurulmuştur. 

Bütçe Encümenine gitmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

o. — Askerî fabrikalarla askerî atelye ve ta
mir müesseselerinde çalışa?ı mütehassıs subaylara 
verilecek ihtisas yevmiyesi hakkında kanun lâyi-
haşsı ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/315) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalarla Askerî atelye ve tamir mü
esseselerinde çalışan mütehassıs subaylara veri

lecek ihtisas yevmiyesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Askerî fabrikalarla (Kara, 
deniz, hava) bilûmum askerî sabit ve seyyar ta
mirhane ve atelyelerdc çalışan mütehassıs subay
lardan, fabrika, tamirhane ve atelye müdürlüğü, 
mühendislik, kimyagerlik, fen ve işletme müdür
lükleri, mütehassıs şeflik gibi teknik ve ihtisas 
vazifelerinde bilfiil müstahdem bulunanlara, ça
lıştıkları günler için kudret ve ihtisasları ve iş
lerinin önemi derecesine göre en çok 4 lirayı geç
memek üzere ihtisas yevmiyesi verilir. Bu yev
miyelerin miktarı, fabrika, sabit ve seyyar tamir
hane ve atölyelerin bağlı bulundukları umum mü
dürlük, müdürlük ve birlik komutanlıklarının 

[1] 17 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 19 sayılı basmayazı zaptın sonundadır\ 
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teklifi' ve Milî Müdafaa Vekilinin tasdiki ile 
t.esbit olunur. 

Vazifelerinde kudret ve kâfi derecede faaliye
ti görülmiyenlerin bu yevmiyeleri ayni surette 
azaltılırlar veya kesilir. 

R. FENM:EN (Kocaeli) — Çok ehemmiyetli 
olduğunu bendenizin de tasdik ettiğim bu kanu
nun birinci maddesinde, sırf maddenin vuzuhunu 
ve tatbikatını kolaylaştırmak için bu maddedeki 
«Iuıdret» kelimesini tavzih yollu bir takrir tak
dim ettim. Bundan maksadım; verilecek yevmi
yelerin takdiri için hangi esasların . nazarı iti
bara alınması lâzımgeleceğini tavzihten ibarettir. 
Binaenaleyh bu noktai nazar kabul buyur ulursa, 
subaylarımızın tahsil derecelerini, dış memleket
lerde yapmış oldukları staj müddetlerine ve bu 
memeiekctte bu gibi işlerde gösterdikleri muvaf
fakiyetlere göre ücret tesbit edilir diye bir kayit 
konursa bu kanunun tatbiki da adalete daha uy
gun bir şekle konulmuş olur. 

Bu itibarla sırf bu «Kudret» kelimesini tavzih 
ve maddenin tatbikini kolaylaştırmak maksadiyle 
bu tadil teklifini sunuyorum. 

EEİS — Başka mütalâa var mı? 
M. M. En. M. M. il. TU HAÇ (Ağrı) — Söz 

istiyorum. • 
IİEİS — Müsaade ederseniz takriri okutayım. 

Sonra söylersiniz. 

Yüksek. Keisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı birinci 

maddenin ilk fıkrasının şu şekle konmasını tek
lif ederim: 

MADDE 1. — A s k e r î fabrikalarla ( Kara. 
deniz, hava) bilûmum askerî sabit ve seyyar-

tamirhane ve atölyelerde çalışan mütehassıs su
baylardan, fabrika, tamirhane ve atelye müdür
lüğü, mühendislik, kimyagerlik, fen ve işletme 
müdürlükleri, mütehassıs şeflik gibi teknik ve ih
tisas vazifelerinde bilfiil müstahdem bulunanlara, 
çalıştıkları " günler için tahsil derecelerine ya-
bacı memleketlerde yaptıkları teknik staj, ve 
memlekette bu işlerde istihdam edildikleri müd
detler ve gösterdikleri müddetler ve muvaffaki
yet ve işlerinin önemi derecesine göre 4 lirayı 
geçmemek üzere ihtisas yevmiyesi verilir. 

Kocaeli 
BefikFenmen 

M. M. En. M. M. H. TüGAÇ (Ağrı) —. Lâyi
hada bu husus daha umumî olarak derpiş edil
miştir. Tadada girişilmemiştir. Tadada girersek 
korkarım ki hariçte bir şey kalmış olmasın Bu 
itibarla aynen kalması muvafık olur, kanaatin
deyim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Pekâlâ gö
rüyoruz ki Millî Müdafaa Encümeninin müda
faa ettiği kanun eskiden mevcut olan bir kanu
nun tadili mahiyetindedir. Eski kanuna kara, 
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deniz ve hava kayıtları ilâve olunuyor. Eski ka
nun mucibince günde verilmekte olan iki lira 
mükâfat dört liraya çıkarılmıştır ve esas bu
dur. Maddenin de asla aleyhinde değilim. Kanun 
teklifinin de asla aleyhinde değilim. Yalnız ya
zılış şeklinde çok iphamlar var. Esbabı muci-
bede; müspet iş sahası deniliyor. Bu saha mad
dede izah olunuyor. İhtisastan bahsolumıyor. 
Millî Müdafaa Vekâletinin metninde, mütehas
sıs askerden bahsolunuyor. İhtisas, iyi, amma, 
şimdiye kadar elimizde bulunan, kanunlarda 
burada mütehassıs denilen askerlerden bahseden 
ve Millî Müdafaanın bu iş için kullandığı mü
hendis ve kimyagerlerin ihtisaslarını müfredatı 
ile gösteren mektum bir şekilde kayıtlar eli
mizde mevcut değildir. Alâkadar bazı arkadaş
larla konuştum, izahat verdiler, kanaat getir
dim. Fakat nizamnameler ve talimatnameler
de ve hiç bir yerde Millî Müdafaanın kimyager
lerinin ve mühendislerinin şubelerini, müfreda
tını hiç bir yerde görmedim. Meselâ Sıhhiye Ve
kâleti teşkilâtını gözden geçirdikten sonra görü
rüz ki, bir doktor diplomasını cebine koyduk
tan sonra memleketin her tarafında her türlü 
tıp şubelerinde çalışabilir. Bir hekim muay
yen tahsilden sonra asistan ve başasistan olu
yor. Burada Millî Müdafaanın meselâ (mühen
dis) namı umumisi altında yetiştirdiği mütehas
sısları var. Bu mütehassıs mühendis, ya mal
zeme, ya maden, ya izabe veya kuvvei muhar
rike mühendisi oluyor. Arzettiğim şube müte
hassısları gerçi şimdiye kadar yapılan işlerde 
bir taamül halinde mevcuttur. Fakat kanun 
şeklinde yazılı değildir ve kanunda da gösteril
memiştir. 

Kimyagerler de aynı tarzdadır. Millî Müda-
fanın şimdiye kadar yetiştirdiği birçok müte
hassıs kimyagerler vardır. Hatırıma gelenleri 
arzedeyim: Maden kimyageri, infilâk maddesi 
kimyageri, asit kimyageri, iptidai ve mamul 
maddeleri kimyageri. Bu mütehassıslar Millî 
Müdafaanın- yetiştirdiği kıymetli unsurlardır. 
Fakat hiç biri Millî Müdafaanın çıkardığı ka
nunlarda yerini almamıştır. Evvelâ bu madde 
okunmadan, bu kanun gelmezden evvel Millî 
Müdafaanın bu mesleklerin tesisini gösteren bir 
kanun getirsinler. Ben bu kanunu ilim ve fenle-
lovo ait olan teşkilâtın zeyili addetmek isterdim. 
Fakat bu evvel gelmiş, dilerim ki öteki bunu ta
kip etsin ve bu şubelerin mensuplarını gösteren 
bahisler mutlaka mektup bir şekilde elimizde 
bulunsun. Yüksek huzurunuzda bu iş şimdiye ka
dar iki defa müzakere olundu. 

Şimdi üçüncü defa konuşuluyor. İlk müza
keresinden sonra Millî Müdafaa Vekili buyur
muşlardır ki; biz bunu düşüneceğiz, nazarı dik
kate alacağız. İkinci, müzakeresinde, ben Ve
kâlette bir proje hazırlandığını söyledim. Mese
le üzerinde iyi çalışıyorlardı. Fakat bu kanun 
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şimdiye.kadar ortaya gelmemiştir. Bilmiyorum, 
çalışmalar henüz neticelenmemiş midir? Be
nim bu maddeden anladığım şey, Millî Müda
faa Vekâleti iyi bir iş yapıyor. Nasıl denizcili
ği teşvik için mükâfat veriyor, havacılığı' teş
vik etmek için bir imtiyaz veriyorsa makinele-
şen -ordunun bugünkü ihtiyacım temin etmek 
için çalışacaklara da bu tarzı düşünüyor. Çok 
güzel. Fakat öyle bir ihtisas tarzı teklif olunu
yor ki; bu ihtisası, o fabrikanın başında bulu
nan subay mühendis veya müdür tâyin edecek, 
en büyük makama arzedecek, en büyük ma
kam karar verecek. Bendenize öyle geliyor ki, 
lâğvedilen kanun bugünkünden daha kıymetli
dir. Öteki kanunda ihtisası takdir edecek bir 
komisyon vardı. Burada böyle bir komisyon 
yoktur. Amma denilecektir ki, bu fabrikanın 
müdürü', terfi etmesi lazımgelen mütehassısın 
ismini Millî Müdafaaya arzettikten sonra en son 
makam da o olduğuna göre pek tabiidir ki bir 
komisyon marifetiyle yapacaktır. Evet; bu doğ
rudur, yine bir komisyon tarafından yapılacak
tır. Fakat, yapılan iş, eski kanunda daha güzel 
tasvir olunmuştur. Benim hatırımda kaldığına 
göre yüksek mühendisler fabrikalarda ve mü
masili yerlerde çalışırlarken onlara, maaşlarının 
yansı nisbetinde esasen zam vardır. Bu mad
de burada meskût geçilmiştir. Bunlar şimdiye 
kadar bu maaşı alıyorlar mı, almıyorlar mi? 
Öğrenmek istiyorum. 

Sonra (mütehassıs) kelimesi üstünde Meclis 
çok ıstıraplar çekmiştir. Çok münakaşalarda bu
lunmuştur. Üç sene evvel bu mütehassısların 
kimler olduğunu tesbit etmek üzere tâyin etti
ğiniz muhtelit komisyonda ben de çalıştım. 
Bunları asla tâyin edemedik. Hepinizin İıatı-
rımzdadny nihayet, •arzedeyim ki, Millî Müda
faa meseleyi; böyle çalıştığı günlere mahsus ol
mak üzere takdire bağlı olarak bir liradan dört 
liraya kadar bir şey vereceğine ihtisasını tâyin 
ettiği kimselere bir maddei kanuniye ile lazım
gelen istifadeyi, lâzımgelen samahati gösterse 
çok daha yerinde olurdu. Bence bu şekil yazı
lış bir eok münakaşaları mucip olacaktır. Nite
kim bundan evvelki madde de bir çok münaka
şaları mucip olmuş, bir çok itirazlar yapılmış 
ve tatbikatta bir çok mahzurlar tevlit etmiştir. 
Bu da aynı mahzurları doğuracaktır. 

REİS — Rey vermiyen zevat var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

G l . E . DURUKAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar; bugün, müzakere etmekte olduğumu» ka
nun yeni bir kanun değildir. Bu kanun bilhassa 
çok eski bir kanundur. Hattâ meşrutiyet dev
rinde dahi Tophane fabrikalarında, fabrikalarda 
bilamel çalışan harp ve sanayii harbiye subayla
rına fabrikalarda çalıştıkları gün bir yevmiye ve
riliyordu. Askerî fabrikalar Anadolu'da ve An
kara'da teşekkül ettikten sonra bugünkü mevzu
ata uygun olarak bu kanun ikmal edilmiştir. Es-
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ki kanunda yalnız askerî fabrikalar kelimesi mev
cuttu ve bundan dolayı deniz ve hava istifade 
edemiyordu. Şunu arzedeyim ki; bu kanunun 
esasları katiyyen değişmemektedir. Yalnız askerî 
fabrikalar kaydı tavzihan kara, deniz ve hava fab
rikaları denilmiştir. İlâve ile kanunun esasları 
üzerinde bir tadilât yapılmış değildir. Bilâhare 
bir kaç. sene zarfında bir çok seyyar ve sabit, ta
mirhaneler teşkil edildi. Hasscten hava ordusu 
için bu tamirhaneler ve bir çok atölyeler tesis 
edildi. .Kanunun metninde tamirhane ve atehle 
kaydı olmadığı için havanın bu müesseselerinde 
çalışan subaylar bundan istifade edemiyor!ardı. 
Bu defa yapılan tadilâtta, kanunun ruhu ve aslı 
muhafaza edilmekte, ondan hiç, değişiklik yapıl
mamakta, yalnız bu kısım buraya ilâve edilmek
tedir. (Sabit ve seyyar tamirhaneler) denmiş
tir ki, bu Hava Müsteşarlığına bağlı atelye ve 
müesseselerin do istifade edebilmesi imkânını te
min etmektedir. 

Burada yevmiyelerin takdiri için kendilerinin 
kudret ve kabiliyetleri nazarı dikkate alınır k: y-
dmm tavzihini isteyen arkadaşımıza cevaben şu
nu arzedeyim ki, kendilerinin istedikleri şekilde 
Avrupa,'daki tahsil ve stajın memleketteki hizmet 
sureti ile tavzihine lüzum yoktur. Çünkü bura
daki esas gaye, fabrikalarda bilamel çalışan 
subaylardır. Bunlar iki sınıftır. Doğrudan d 'ğ-
rııya. pek çok evvel askerî, fabrikalara, intisap et
miş subaylardan sanayii harbiye sınıfına, naklet-
mişlcrdir, Fakat kendileri mühendis değiller
dir. Amelî sahada, muvaffak olmuş, eser vermiş 
subaylardır. Bilâhare Avrupa'da tahsil, ettirdi
ğimiz mühendis subaylar vardır. Gerek mühen
dis subaylar ve gerekse evcice harp subayı olr.pta 
sanayii harbiyede gösterdiği muvaffakiyetten do
layı nakledilmiş olan subaylar fabrikalarda Ul
a/mel çalışmak kaydı altında bir muvaffakiyet ve 
bir eser verdikleri takdirde bu kanunun hüküm
lerinden istifade ederler. Bu kanunda staj ve 
Avrıına.'daki tahsil esas değildir, buradaki esas, 
fabrikalarda gösterdiği muvaffakiyet ve vüeude 
getirdiği eserdir. Hepimiz takdir ederiz: çok 
yüksek tahsilli olur, nazarî malûmatı çok yük
sek olur, Fakat fabrikada, iş başında büyük bir 
eser gösteremez. Eğer biz tahsili, Avrupa'daki 
stajı ölçü tutarsak bilamel çalışıpta eser göste
renleri ikinci dereceye atmış oluruz. Bunun için 
böyle bîr kaydın ilâvesine hacet yoktur. 

Askerî fabrikalarda çalışan eşhas veya fen 
elemanları üç sınıftır. Birisi, sanayii harbiye 
subayları; bununla beraber Avrupa'da tahsil et
miş subaylar, subay mühendislerdir ki, bunlar 
<>;en.e ordu zâbitlerindendir. Orduda, iki sene 
hizmet ettikten sonra mühendis olmak üzere 
imtihan verip Avrupa'ya giderler, orada fen 
tahsil ederler, muvaffak olurlarsa diğer ka
nunlara nazaran mühendis sınıfına nakledilir, 
ki bunlara mühendis subay deriz. Yalnız bım-
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îar bu kanundan istifade ederler. 
Bir de askeri mühendisler vardır ki, bunlar 

subay olmamışlardır, memlekette gereken tah
sillerini bitirdikten sonra herhangi bir yaban
cı memlekete gitmiş, mühendislik, fen tahsil 
etmiş, diploma almış gelmişlerdir. Bunlar mü
hendisliği tasdik edilmiş askerî mühendislerdir. 
Bunlar, muamele memurlarının tâbi bulunduk
ları hükümlere tabidirler. Yani taktıkları üni
forma beyazdır. Onlar bu kanundan istifade 
edemezler. Gösterecekleri muvaffakiyetlere gö
re maaşlarına zamlar yapılır ve bu suretle ter
fi ettirilirler. 

Üçüncü bir sınıf vardır ki, bunlar sivildir. 
Ya Hükümet hesabına Avrupa'ya gitmiş, tah
sil etmiş veyahut kendi şahsi paralariyle tah
sil etmiş ve bilâhara askerî fabrikalara intisap 
etmişlerdir. Bu mühendisler de doğrudan doğ
ruya umumî Barem Kanununa tabidirler. Bun
ların bu kanunla alâkaları yoktur. 

Dr. Osman Şevki Uludağ arkadaşımızın, bun
lar tasnif edilmemiştir. Noktai nazarı varit delil
dir. Esasen Millî Müdafaa Avrupa'ya tahsile 
gönderdiği vakitte tahsil ettirebileceği mesleği, 
daha giderken tâyin eder: Sen makine mühen
disi yetişeceksin der, sen sanayii madeniye, sen 
barut, sen elektrik mühendisi, sen maddei in.fi-
lâkiye kimyageri yetişeceksin der. Bunlar gelir
ler, kadroları dahilinde mevki alırlar ve orada 
terfi edelrer. Hiç bir vakitte yabancı bir mem
lekette sanayii madeniye kimyagirliği tahsi-, 
lini yapmış, memlekete gelmiş bir şahsın her
hangi bir; barut fabrikasında, maddei infHaki
ye fabrikasında, istihdamına imkân yoktur. 
Bunlar tamam iye tasnif edilmiş olarak Millî 
Müdafaa Vekâletinde mazbut ve mukayyettir. 
Yani hepsi sınıflarına göre ayrılmıştır. Bu ka
nunun bu şekilde çıkmasında hiçbir müşkülât, 
hiçbir mahzur yoktur. Çünkü bu, şimdiye ka
dar 20 - 25 senedenberi tatbik edilmekte olan bir 

kanundur. Yalnız bunda yapılan tadilât, demin de 
arzettiğim gibi, yeni teşekkül eden hava bir
liklerimize ait olan atelyelerimizde ve sair ta
mirhanelerde çalışan ve eser gösteren subayları
mızın bu kanundan istifadelerini temin etmektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Dr. M. BERKER (İçel) — Uludağ arkadaşı

mın bilhassa üzerinde durduğu noktaya bende
niz de bazı ilâvelerde bulunacağım. 

Bu kanunun birinci maddesinde yevmiyeli
lerin takdiri, o fabrikanın, atelyenin veya birlik 
komutanı tarafından teklif edilecek ve Millî 
Müdafaa Vekâletince tasvip edildikten sonra 
kesbi katiyet edecektir. Tatbikatta bu, birçok 
zorluklar ve haksrzlıklar intaç edeceği için ben
ce o kadar tatminkâr değildir. Eski kanunda 
ve Hüküm etin teklifinde mütehassıs bir heyet 
bu gibi mütehassıs zevatın yevmiyelerini takdir 
eder, dioyr. Encümen bunun amelî bir kabili
yeti tatbikiyesi olmadığı için maddeden eıkar-
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mış ve doğrudan doğruya salâhiyeti ve mesuli
yeti Millî Müdafaa Vekâletine vermiştir. Fa
kat ekseriya bu gibi işlerde rütbe farkı nazarı 
dikkate alınıyor. Hakiki ehliyet, ihtisas, iş ve
rimi,' iş kabiliyeti ihmal ediliyor. Millî Müda
faa Vekâleti bu hususta büyük bir mesuliyet al
tında bırakılıyor. Bu sebeple bendeniz, Hükü
metin ilk teklifinde gösterilen mütehassıs bir 
heyet tarafından bu gibi kimselerin iş verimi, 
kabiliyeti, ihtisası ve diğer kudretleri tesbit 
edildikten sonra ücretlerinin takdirinin daha a-
dilâne olacağı kanaatmdayım. Bu noktayı arzet-
mek için söz almış bulunuyorum. 

Drf O. Ş. ULUDAĞ ( Konya ) — Muhterem 
Eyüp Paşa Hazretlerine hemen arzedeyim ki, 
maddenin ve kanunun aleyhinde değilim, hattâ 
mutlak olarak lehindeyim. 

Benim endişem, dedikleri gibi değildir, müs
pet işlere, Devlet mevzuatında yer vermelidir. 
Eskiden cereyan eden müzakerelerde Millî Mü
dafaa Vekilinin söylediği veçhile, mühendislere 
ve kimyagerlere ait bir teşkilât kanunu bekli
yorduk. Eğer teşkilât kanunu buraya gelmiş 
olsaydı ne ben söz söylemeğe lüzum görürdüm, 
ne de Muhterem Eyüp Paşa Hazretleri yorulur
lardı. Bir kimya talebesi, bir mühendis, daha 
askerî mektepte iken istikbalini görmelidir. 
Kendisinin akabileceği şubeleri evvelden görme
lidir. Bu, bir cazibedir. Bir tıp talebesi son 
sınıflara geldiği zaman, ben bakteriyolog ola
cağım, ben falan olacağım diyebilirken bir kim
yager acaba beni yarın hangi şubeye ayıracak
lar diye bir tereddütte bulunabilir. İçtihatlara 
tâbi olmıyacağmı bilmelidir, İşte ben bu cazi
benin feda edilmemesini istiyorum. Teşkilât ka
nununun gelmesi mühim bir cazibe olacaktır. 
Gönçleri istikballerini daha evvelden görmeye 
sevkedceektir. Eğer gençler bunu görecek olur
larsa inanınız ki. Millî Müdafaa unsurları daha 
olgun ve daha iyi bir şekilde yetişecektir ve 
İm bizim şimdi müzakere ettiğimiz kanunun asıl 
anası olacaktır. 

MİLLÎ MÜDAFAA. V. Gl. A. .11. ARTUN-
KAL (Manisa) — Sayın arkadaşlar, bendeniz 
bir noktayı izah edeceğim. 

Sayın Uludağ'ın söylediği, benim de bahset
tiği m kanun bu değildir. O, zatişlerinde kıdem 
ve terfie.ait bir kanundur. Bununla alâkası yok
tur. Onu hazırlamaktayız. 

Gl. E. DÜBUKAN (Hatay) — Efendim; ev
velki kamında komisyon varken bu kanundan 
kaldırılmıştır buyuruyorlar. Daha eskiden böyle 
bir komisyon mevcut değildi. Demin de arzetti
ğim. gibi esasen iş pek aşikârdır. Fiilen çalışıp 
bil.ameL esıu- viicııde getirenlere verilecektir. Bir 
tez yazacak değildir ki teknik komisyon tetkik 
etsin. Bununla beraber gene bir ihtisas yevmi
yesi verilirken, teknik komisyondan yani aske
rî fabrikaların teknik şubesinden bu geçer. 
Orada tetkik edilir, görülür. Onun için (korniş-

http://in.fi-


î : 13 15.12.1944 C : 1 
yon) kelim esinin y azılmasiyle yazılmaması ara
sında tatbikat bakımından hiç bir fark yoktur. 
Bundan evvelki tadilâtta bu komisyon kelimesi 
ilâve edilmiş fakat bıı defa bu kelime çıkarılmış
tır. Tatbikatta esasen şimdiye kadar hiç bir müş
külât çıkmamıştır. Çünkü esas mesele eserdir. 

Yine Uludağ arkadaşımıza şunu arzedeyim 
ki ; herhangi bir sınıfa intisap eden mühendis 
veya kimyagerin istikbali esasen kendisine mah
sus kanunlarla tâyin edilmiştir. Hiç bir endi
şeye mahal yoktur. Ben, acaba ne tahsil edece
ğim, geldikten sonra nerede istihdam edileceğim 
demesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Kimyagerlik tahsiline giden bir şahıs bilir 
ki; kendisi sanayii madeniye kimyageridir ve 
bu işlerde istihdam edilecektir. Onu başka bir 
yere vermeğe imkân yoktur. Sanayii madeniye 
kimyageridir. Demin arzettiğim gibi bir ba
rut fabrikasında,- bir maddei infilâkiye fabrika
sında, bir asit sülfirik fabrikasında kimyagerlik 
edemez. O, ancak çelik fabrikasında, pirinç ve 
bakır haddehanesinde ve onlarla alâkalı şubeler
de kimyager olabilir. Binaenaleyh istikbal endi
şesi yoktur. Herkes hangi branşta tahsil etmiş 
ise o kadrolarda baremin müsaade ettiği hadde 
kadar yükselebilir. Binaenaleyh hiç bir endişe
ye mahal yoktur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Reye arzetmek üzere takriri tekrar 
okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 
O halde maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler.-. Etmiycnler... Madde kabul olun
muştur. ' ; 

MADDE 2. — Askerî fabrikalar dahilindeki 
(Kara, deniz, hava) mütehassıs subaylara verile
cek ihtisas "yevmiyesi hakkındaki 2853 sayılı ka
nun kaldırılmıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir.- " • . " • • . , 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4- — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kamına ek kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/358) [ l j 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

NaiMl vasıtaları haJkkmdaiM 3827 sayılı kanuna 
ek kanun 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki ' 
3827 sayılı kanuna aşağıdaki muvakkat ikinci 
madde eklenmiştir: 

«Muvakkat madde 2. — Fevkalâde "hallerin 
devamı müddetine münhasır olmak üzere 

a) 3827 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
bağlı 2 sayılı cetvelde valiliklere mahsus binek 
otomobilleri için tâyin edilmişi olan âzami satın 
alma bedeli Dahiliye Vekilliğinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur; 

b) Adı geçen kanunun 10 ncu maddesinin 
birinci fıkrası valiliklere satın alınacak binek 
otomobilleri için tatbik edilmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir-

MADDE 2. -— Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul, edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(308) zat rey vermiştir- Muamele tamamdır. Ka
nun (308) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü 15 te 
toplanılmak üzere toplantıya son veriyorum. 

Kapanma saa t i : 16 

[1] 22 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

o 

AFYON KARAHlSAR 
î . H. BALTACIOÖLU 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
E. URAS 
A. K. YÎĞITOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
II. N. MIIIÇIOĞLU 
Z, YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
İT. T. DAĞLTOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPTNAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
TL KÜÇÜKLER 
H. ONAT 

• ' A za adedi : .455 
Reyo iştirak edenler : 30 8 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 143 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
F. TIRlTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER' 

BİNGÖL 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
p>. OSMA 

BOLU 
H. Ş ADAL 
Fi. C. ÇAMBEL 
TT. R. ÖTMEN 
C. ÖZÇAĞL.AR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
î. N. DİLMEN 
Ş. ENGtNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. rÜVENDÎREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. İT. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELt 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARILAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAGTL 
1. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
TT. G t ^ r / E R 
N. KÜÇÜKA 
E. Av TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. .1. T. ÖNGÖREN 
•K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZ ALP 
Dr. F . MEMfK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU f$*M3r 

1. YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
01. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 
t U. AYKURD 
t. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
t. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
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E; S; TÖR 
HAKKÂRİ 

A. R. GÖKSİDAN 
HATAY 

A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
fl. İLGAZ 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

ÎÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. S. ESMER 
t. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTETi 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
I. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
O. BAYAR 
S. EPİKMEN 
II. ONARAN 
E. ORAN " r ~ 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARO 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

I : 13 15. 
KASTAMONU 

Â.BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVÎT 
Z. ORBAY 
R.SALTUĞ 
N.TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H.KALAÇ 
R, ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
0. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOÖAN 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
H. PEKOAN 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER ^ HfiP 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 

12.1944 C : 1 
K, SAYIN 
•Ö/fÂNER"'" "'• 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERÇÎN 
L ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLr 

MUĞLA 
Or^rl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 

Al ZIRH 
SAMSUN 

C. BILSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
O. ORAL 
H. URAN 
A. M. YEGENA 

SÜRT 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
0. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t. II. SEVÜK 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 

Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
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TRABZON 

S. ABANOZOGLU 
M. AYDİN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R.SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
Z. ARKANT 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERlŞtRGlL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇl 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (M.) 
Dr. A. II. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARIIAN 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
H. O. BEKATA 
F. DALDAL 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (V.) 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
II. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
T. BANGTTOttLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLÜ 
Korgl. A. ALPTOGAN 
C. S. SİREN (V.) 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

ELÂZIĞ 
F . AĞRALI (M.) 

F . A. AYIRAÇ 
S. SAGIROÖLU 

ERZİNCAN 
A. S. ÎLTER 

ERZURUM 
R. DlNÇ 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ş. ÖZDEMlR (M.) 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
R. GÜRELİ 

C. SELEK 
HATAY 

H. SELÇUK 
İÇEL 

T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (M.) 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ (M.) 
C. E. ARSEVEN 
Dr. C. ATAÇ 
Gl .R .BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER.- -
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 

. KASTAMONU 
H. ÇELEN (M.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
N. TOKER 
S. H.ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Dr. F . UMAY 

KIRŞEHİR 
Ş. TORGUT, 

KOCAELİ 
Iİ. AKÇA (Hasta) 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
t. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BÎNAL 
S. ÇUMRALİ 
A. II. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 
(M.) 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
A. TlRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 

MANİSA^ 
Ş. R. HATİPOĞLU (V.) 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (I. A.) 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞ-
LU (Hasta) 
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MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
F. SOYLU 
H. TEPBYEAN (M.) 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RÎZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMO 
F. SİRMEN (V.) 

SAMSUN 
S. ERBAY 

î : 13 15 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
Dr. K. SATIR 

SİÎRD 
S. TUNCAY (M.) 

SÎVAS 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 

12.1944 O : 1 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN ı 
R. A. SEVENGlL 
(Hasta) 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
H. SAKA (V.) • 

URPA 
H. S. COŞAR 

A. K. TECER 
VAN 

t. ARVAS 
M. BOYA (M.) 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
H." KARABACAK 
(Hasta) 
H. A. KUYUCAK 
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T. B.U. M. 



S. Sayısı: 18 
Şarköy kazası jandarma erlerinden Musfafaoğlu ismail 
Karakaya'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet fezkerşsi ve Adliye Encümeni mazbata
sı (3/199] 

T. C. 
Başvekâlet 

28 . VII . 1944 Yazı İşleri ve Sicü Müdibiüğü 
Sayı: 4/3850 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Şarköy'de Hasan Albayrak kızı Beĵ za Albayrak ve jandarma eri İbrahim Ünal'ı öldürmekten 

suçlu Şarköy kazası jandarma erlerinden Mustafaoğlu 1333 doğumlu İsmail Karakaya'nın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Tekirdağ Ağır Ceza mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve mütaa-
kıp kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince ifa buyurulmasma dair olup Adliye Vekilliğinin 
25 . VII . 1944 tarihli ve 230/68 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Malımkemesinin 22 . X I I . 1943 
tarihli ve 2691 - 3011/2499 sayılı ilâmı ile bu işe müteallik evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/199 
Karar No. 9 

S. XII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Şarköy'de Hasan Albayrak kızı Beyza Albay
rak ile Jandarma eri İbrahim Ünal'ı öldürmekten 
suçlu Şarköy kazası Jandarma erlerinden Mus
tafaoğlu 1333 doğumlu ismail Karakaya'nın ölüm 
cezasına mahkûmiyeti hakkında Tekirdağ Ağır Ce
za mahkemesinden verilen hükmün tasdikine dair 
Temyiz mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâ
dır olan 22. X I I . 1943 tarih ve 2691 esas 3011 
karar sayılı ilâm mütaakıp kanunî muamelenin 
ifası zımnında Başvekâletin 28 . VII . 1944 tarih 
ve 4/3850 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümeni
mize havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe 
taallûk eden dâva dosyasının tetkikinde adı ge
çen İsmail Karakaya'nın kıskançlık yüzünden 
Beyza Albayrak ile İbrahim'i ve aynı zamanda 
bunların yardımlarına gelen Hasan Albayrak 'ı öl
dürdüğü mahkemece sabit görülerek hareketine 
uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
birinci, beşinci ve sonuncu bendlerine tevfikan 
ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü

zakere neticesinde suçlu ismail Karakaya'ya hük
medilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri dahilinde 
karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin yüce 
tasvibine arzedilmesi reylerin ittifakiyle karar al
tına alınmıştır. 

. Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. 
Kayseri 
R. özsoy 
Antalya 
N. Aksoy 
Bingöl 

E. E. Düşünsel 
izmir 

E. Oran 
Kocaeli 
S.Artel 

Malatya 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu Dr 
Denizli 
H. Grünver 

Kastamonu 
A. Binkaya 
Konya 

27. Karagülle 

Dr.C.özelçi Dr. & 

Kâtip 
Manisa 
E. Uslu 
istanbul 

. K. C. Berksoy 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. E. Ecevit 

Urfa 
K. Berker 

Rize 
L A. Dilemre 





Askerl ik kanununun bazı maddelerinin değiştir i lmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî Müdafaa 

encümenleri mazbataları (1/256) 

r. a - • r : :;-. ' v ' : 

Başvekâlet 24 . IV . 19U 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

'Tetkik Müdürlüğü "" / 
Sayı: 71 - 46, 6/1286 

Büytik Millet Meclisi Yüksok Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Millî Müdafaa Vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 . IV . .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanım lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
t . . .' . , . ' ., , $• Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

1. Zamanımız harp.silâh ve vasıtalarının teaddüt ve tekâmülü karşısında piyade sınıfı ehemmiyet 
kazandığından bu. sınıfta, muvazzaflık hizmetinin iki seneye çıkarılması uygun görülmüştür. 

2. (> ncı madde sarih olmadığından tereddüdü izale için tavzih olunmuştur. 
3. Askerlik çağma girenlerin adları bir cetvc le yazılarak köy ve mahallelerde ilân olunuyordu. 

Bu cetvelin iki nüsha olması ve halka ilân edildiğinin diğer nüshaya yazılarak iadesi ve yoklama 
defterlerinin muntazam olması.için şube memurlariylc nüfus memurlarının iki yoklama defterini 
birlikte yazmaları muvafık görülmüş ve bundan dolayı 19 ncu madde lağvedilmiştir. 

4. Askerlik kanununun 18 ve 74 ncü maddelerinin seyahat hakkındaki kayıtları ihtiyaca kâfi 
görülmediğinden bu kayıtları daha amelî bir şekilde tatbik edebilmek ve zabit anın kontrolünü ko
laylaştırmak maksadiylc mezkûr maddelerde değişiklik yapılmıştır. 

5. 24, 25, 44 ve 46 ncı maddelerde yazılı tebligat işlerinde zabıta ve muhtarlar bir çok zorluk
lara mâruz kalarak vazifelerini zamanında yapamamaktadırlar. Bu halden istifade etmek isteyenler, 
senelerce kendilerine tebligat yapılmamasını temin için türlü türlü hilelere baş vurmakta ve bu iti
barla şahsan kendilerine veya akrabalarının bulunmaması hasebiyle onlara tebligat yapılmaması yü
zünden müracaatlarında, veya yakalandıklarında ceza görmemektedirler. Bu hale meydan vermemek 
için halen kanunda mevcut olan şahsa veya hısımlarına tebligat usulü yerine ilânla tebligat usulü 
konulmuştur. Davet edileceklerin yalnız doğumları yazılarak köy veya mahallenin belli başlı yerine 
asılması ve keyfiyetin mutat vasıtalarla ilân edilmesi suretiyle o doğumlu olanlar resmen çağrılmış 
olacaklardır. Bu usul daha esaslı, kolay ve umumî göründüğünden bu hususa temas eden madde
lerde bu şekilde değişiklikler yapılmıştır. Ancak yabancı memleketlerde bulunanların hususiyetleri 
gözönünde tutularak bunlar için mahallî gazetelerde yapılacak ilândan başka ikametgâhlarına iadeli 
taahhütlü mektupla da tebligat yapılması usulü kabul edilmiştir. ^ . - ' • • • 

(\. 45 nci madde 46 ncı madde ile birleşmiş okluğundan bu maddeye lüzum kalmamış ve lağve
dilmiştir. 

7. Sevk sırasında hasta oldukları bildirilenlerin şevkleri bir ay geciktirilmektedir. Hastalıkları 



bir aydan fazla sürenler ertesi sevk devresine bırakılmaktadır. Suiistimali mucip olan bu lıali ön
lemek için bunların sevk edilip edilmemeleri keyfiyeti vekalete bırakılmış ve 47 ııci ımadde buna 
göre değiştirilmiştir. 

8. Hazarda silâh altına çağırılmış olan ihtiyat erattan gclmiyenlerin cezalandırılacaklarına dair 
askerî Ceza.kanununda müeyyide olduğu halde bunların bakaya muamelesine tabi. tutulacaklarına 
dair askerlik kanununda sarahat yoktur. Bu boşluğu doldurmak maksadiylc 57 nci maddeye bir fıkra 
eklenmiş ve ihtiyatların hizmeti başlangıcına dair kanunlarda bir kayıt bulunmadığından bunlar için 
de askerlik şubesince .mürettebata sevk günü hizmet başlangıcı kabul edilmiştir. 

9. 75 nci maddedeki seyahat takyitleri yukarıdaki maddede işaret edilen 24, 25 ve 46 nci madde
lerle kabul edilen yeni esaslar dolayı siyle lüzumsuz görüldüğünden bu maddedeki seyahat takyitleri 
kaldırılmıştır. 

10. 76 nci maddede yalnız seferberlik halindeki yolculuklarcTa bazı idarî kararların alınabileceği 
yazılıdır. Halbuki tamamen seferi vaziyet arzeden fevkalâde halin ilânında, sefere ait olan mezkûr 
maddedeki idarî emirlerin verilmesine kanunen imkân yoktur. Oünlvü kanunda sarahat olmadıkça 
idare âmirlerinin ve zabıtanın kendiliklerinden fertle ve mükellefiyet lahmil etmelerine salâhiyetleri 
yoktur. Salahiyetli âmirlerin verecekleri emirlerin kanun ve nizamlara dayanması zaruri olduğu 
gibi bu emirleri yapacak memurların da bunu vazifeten infaza mecbur olmaları lâzımdır. İşte bu esas
lardan ötürü 76 nci maddenin seferberlikte askerlik ('ağında bulunanların yolculukları ve askerlikle 
ilgilerinin tetkiki için Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletlerinco müşterek tedbirler alınabileceği hak
kında kabul ettiği salâhiyet fevkalâde hallere de teşmil olunmuştur. 

11. 80 nci maddede askerlik şubelerinin mahallî'Hükümet ,vc zabıtadan yakalanmalarını iste
dikleri firar ve bakaya gibi eratın saklı bulundukları'yerlerde ne gibi esaslar dâhilinle arama yapı
lacağı hakkında bir kayıt bulunmadığından tatbikatta zabıta büyük zorluklarla karşılaşmakta ve 
aranılan kimseler bundan istifade etmektedir. Binaenaleyh bu hususta kanuna yeni bir hüküm kon
ması zaruri görülmüştür. Bu itibarla mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği yazılı arama 
emriyle bu gibilerin saki andıkları yerde arama yapılabilmesi, köylerde veya tehirinde mazarrat umu
lan hâllerde arama emri almaksızın dahi doğrudan doğruya zabıtaca arama yapılabilmesi ve umumi
yetle meskenlerde ve kapalı yerlerde yapılacak aramalarda zabıta, memurlarının beraberlerinde muh
tar veya azadan, bulunmadıkları takdirle halktan iki kişi bulundurmaları usulü kabul edilmiş ve 
mezkûr madde o suretle değiştirilmiştir. 

12. 91 nci maddede ilk yoklamasını yaptırmamış ve nüfus cüzdanına işaret ettirmemiş olan
ları resmî bir hizmete alanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 nen maddesi hükmü tatbik ediî-
liği halde bu gibileri hususi hikmete alanlara yalnız 1 000 kuruş para cezası verilmektedir tatbikatta 
tesirsiz kaldığı anlaşılan bu miktarın 100 liraya çıkarılması muvafık görülmüş ve bu madde bu şekilde 
'değiştirilmiştir. 

13. 94 îicü madde ihtiyat erattan yoklamalarını yaptırmıyanlara yalnız 5 lira para cezası 
verdirilmektedir. Bu ceza az olduğundan erat yoklamalarını yaptırmamakta ve lüzumunda elde 
edilmeleri kolay olmamaktadır. Buna mâni olmak için 5 lira para cezasının 50 lirava iblâğı ııvgun 
görülmüştür. s ^ ^ ^ f ^ - M - ^ M ^ - ; 

14. 95 nci madde hem şahıslan hem de muhtarları para cezasına tâbi tutmaktadır. Halbuki şahıslar 
kendi durumlarına göre ayrı bir ceza göreceklerinden ikinci bir ceza ile de cezalandırılmaları muva
fık görülmemiş ve bu maddenin yalnız muhtarlara hasredilmesi ve mesuliyetin Askerlik Kanununda 
yazılı bütün vazifelere teşmili ve hareketleri paracezasını istilzam etmiyor vo fakat iştirakleri tahak
kuk eyliyorsa Askerî Ceza Kanununda yazılı cezalarla cezalandırılmaları esası kabul edilmiştir. 

15. Ecnebi memleketlerde bulunanların askerlik hizmetine celpleri zamanında bunlardan ba
zılarının fakir olmaları hasebiyle gerek yol parası vo gerek iaşelerine muktazî parayı temin edeme
diklerinden gclememekte oldukları gibi yoklama esnasında mahallinde yapılacak sıhhi heyet muaye
nelerinde vo evrakın tercümelerinde verecek paraları da, bulunmadığından yoklamalarım yaptırauıa-
chklan görülmektedir. î ş t e b u mahzuru önlemek makaadiyle konsolosluklarca fakir oldukları anlaşı
lanların memlekete şevkleri için yol ve iaşe paralarının verilmesi vo askerlik muamelâtımı taallûk 

( S . Sayısı : 17) 



'" - S - ' 
eden masarifin do Devîetge verilmesi esası kabul edilmiş vo bu maksatla 25 ve 46 ncr madelere yeni 
hükümler konulmuştur. 

16. Askerlik Kanununda yapılan işbu değişikliklere göre şimdiye kadar kendilerine herhangi 
bir surette tebligat yapılmamış olan yoklama kaçaklariyle. bakayaların üç ay içinde şubelerine müra
caat etmeleri halinde cezadan muaf olacaklarım vo bu müddetten sonra müracaat edeceklerle 
yakalanacakların yeni hükümler dairesinde cezalandırılacakları esası kabul edilmiş ve bu maksatla bir 
muvakkat madde eklenmiştir. 

17. Yoklama kaçağı ve bakayaların bir kıs minin hayat ve mematınm belli olmaması yüzünden 
kayıtlan yıllarca askerlik şubelerinde ve nüfus dairelerinde yazılı kalıp cetvelleri muhtelif: zamanlar
da mütemadiyen zabıtaya verilmekte olduğundan şubelerle zabıta teşkillerini yok yere işgal etmekte 
olduğu gibi yoklama kaçağı ve bakaya sayısının hakikattan yüksek görülmesini de mucip olmakla
dır. Bu mahzuru önlemek için Askerlik Kanununa bir madde eklenmiştir. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No. 1/256 
Karar No. 35 

S. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe1 

1111 sayıli Askerlik Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında Millî Müdafaa Ve
killiğince hazırlanan ve 24 Nisan 1944 tarih ve 
6/1226 sayılı Başvekâlet tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sevkedilmiş bulunan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa Vekilliği mümessili hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Bu tetkik neticesinde : 
İ . Zamanımız harp silâh ve vasıtalarının ta

addüt ve tekâmülü karşısında piyade sınıfı ehem
miyet kazandığından bu sınıfta muvazzaflık hiz
metinin iki seneye çıkarılması uygun bulunmuş
tur. 

Maddenin başında tadat olunan kanunlardan 
4416 sayılı kanun, 5 nci maddeyi tadil etme
mekte olduğundan kaldırılmıştır. Maddenin (E) 
fıkrasının son kısmı ayrı mahiyette görülmüş ye 
bıı kısmın, (F) fıkrası olarak tedvini tercih olun
muştur. 

2. ikinci madde, «Kanunen muvazzaf hizme
te tâbi ol mı yan hariç olmak üzere» ilâvesiyle-
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

3. Üçüncü maddenin beşinci satırı sonuna 
«Karşılıklı» kelimesi ve 23 ncü satırı sonuna da, 
«İhtiyar heyetince» ibaresi eklenerek aynen ka
bul edilmiştir. 

4. 4 ncü maddenin ihtiva ettiği hükümler, 

memleket dâhilinde iş hayatını aksatabilecek ma
hiyette telâkki edilerek tahfifi cihetine gidilmiş 
ve birinci fıkranın sonuna «... en az üç ay de
vamlı hususi bir hizmette çalıştırılmazlar.» kaydı 
kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra aynen kabul edilmiştir. 
5. 5 nci maddenin ikinci fıkrasının ille cüm

lesi arasına mülkiye âmirlerinin vazifelerini ko
laylaştırmak maksadiyle «Bütün resmî vasıtalar
dan istifade ederek» ibaresinin ilâvesi uygun gö
rülmüştür. 

6. Usule ait olan 6 nci madde olduğu gibi 
kabul olunmuştur. • 

7. 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

8: 11 nci maddenin ilk fıkrasında bahsedilen, 
kazaları haricine çıkmak isteyenlerden nüfus cüz
danı sorulması keyfiyeti, pek müşkil telâkki edi
lerek/bunun, vilâyetleri haricine çıkmak isteyen
lere tahmil edilmesi muvafık görülmüş ve madde
de bu yolda değişiklik yapılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası vazıh bulunmadığından 
esası dcğiştirilmeksizin yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü fıkrada bahsedilen, askerlik vaziyet
leri düzgün olup yanında nüfus cüzdanı bulun
mayanlara verilecek muvakkat vesikanın hükmü 
kısa bulunarak bir aydan üç aya çıkarılmıştır. 

( S. Sayısı : 17 \ 



9. İ2 nci madde olduğu gibi kabul edilmiştir. 
10. 13 ncü maddenin mer'i kanundaki hük

mü olduğu gib\ bırakılarak fevkalâde haller 
hakkında bu maddeye bir fıkra eklenmesine ka
rar verilmiştir. Bu fıkrada ittihazı gereken ted
birlerin icra Vekilleri Heyetince alınması muva
fık görülerek fıkraya o yolda sarahat verilmiştir. 

11. 14 ncü maddenin ilk cümlesine şubelerin, 
saklı, firar, bakaya ve yoklama kaçağı olanlar ile 
izin ve tebdilihava müddetini geçirenleri takip et
meleri için ilâve yapılmıştır. 

12. 15 ve 16 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

13. 17 nci maddede bahis bulunan, vazifele
rini yapmadıkları takdirde ceza görecekler ara
sına şube reislerinin de ilâvesi muvafık görül
müştür. 

14. 18 nci madde olarak teklif edilmiş bu
lunan maddenin yalnız ek madde olarak kalması 
ve muvakkat maddenin bundan ayrılması kanun 
tekniğine daha uygun bulunmuş ve hüviyet cüz
danlarının aranması hükmünün altı ay sonra 
başlaması hakkında Encümenimizce ilâvesine lü
zum görülen hüküm ele ikinci muvakkat'madde 
olarak yazılmıştır. 

Bütün lâyihada, tekrarlanan «Mülkiye me
muru» tabiri değiştirilerek «Mülkiye âmiri» ya-' 

Milli Müdafaa 

T.B.M.M. ' " n rf j ; .u ' 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No, 1/256 j 
Karar No, 3 

Yüksek 

1111 sayılı Askerlik Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında Millî Müdafaa Vekil
liğince 'hazırlanıp Başvekâletin 24 nisan 1944 
gün ve 6/1226 sayılı yazısiylo Yüksek Reisliğe 
gönderilen vo Dahiliye Encümeuiyle Encümeni-
ınteo havale buyurıüan kamın lâyihası ve Dahi
liye Encümeninin mazbatası, Millî Müdafaa Ve
killiğinin mümessilleri hazır oldukları halde mii-
zakero edildi 

Bu kanun lâyihasında; 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 5, 6, 18, 24, 25, 44, 46, 47, 57, 74, 
.75, 76, 91 ve 95 nci maddeleriyle muaddel 17, 80 ve 

_ -.İS, Sa; 

pılmış ve yukarıda zikredilen tadillerle işbu ka
nun lâyihası, ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile, Millî Müdafaa Encümenine 
tevdi buyıırıılmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Da. En. Rs. V. Bu M. M. Kâtip 

Çoruh Giresun Seyhan 
A. Timin JV. öden . C. Ordl 
Ankara Balıkesir Bolu 
F.Daldal Y. S. Uzay II. Ş. Adal 

Bursa Elâzığ Erzincan 
F, Güvendiren 8. Sağıroğlu 8. Sökmensüer 

Erzurum Konya Tökad 
N. Elgün 8. Ergun A. G. Pckel 

Yozgad Zonguldak 
8. Korkmaz R. Vardar 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 78 nci mad
desi : Seyahat hakkınm (1) Seferberlikte, 
(2) İdarci örfiye halinde, (3) müstevli emraz 
dolayısiylo muktazi tedbirler icabından olarak 
yalnız üç şıkta takyit olunabileceğini tasrih 
etmektedir. Şu metin karşısında bu kanunun 
seyahatte yeni takyidatı tazammun eden 11 nci 
madedsini Teşkilâtı Esasiye Kanununa muarız 
görmekteyim. 

Siirt Gümüşane Balıkesir 
8. Tuncay R. Güreli P. Etçioğlu 

Encümeni maabatatif 

î"1'" I 6 ,XII . 1944 

Reisliğo 

94 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ve 45 
nci maddelerinin kaldırılması ve ayrıca kanıma 
iki maddenin eklenmesi teklif olunmaktadır. 

Son beş sene zarfında yapılan celp muamele
lerinden edinilen tecrübelere vo içinde bulundu
ğumuz hal vo şartların icaplarına göre tanzim 
edilmiş olan bu lâyiha Encümenimizce de esas 
itibaıiylo ihtiyaca uygun görülmüştür. 

Ancak 1111 sayılı kanun şimdiye kadar muh
telif 20 kanunla 46 yerinden değiştirilmiş ve ye
ni yapılan teklife nazaran da 21 maddesi üzerin
de tekrar değişiklik yapılması icabetmekte bulun-



muttur ki, bu suretlo 114 maddeden ibaret olan 
kanunun yarısından fazlası değişmiştir ve deği-
şikliğo uğramış olacaktır. 

Esasen şimdiye kadar yapılan değişiklik yü
zünden bu kanun iyinden çıkılmaz bir hal almış 
vo bu sebeple tatbikatta bir çok hatalar ve yol
suzluklar vukua gelmiş olduğu halde yeniden 
geniş mikyasta değişiklik yapılmasına, mevcut 
çetinliği ve karışıldığı dalıa ziyade arttırmaya 
sebeb olacağını gözönüne alan encümenimiz ka
nunun yeni baştan yazılmasını muvafık bulmuş 
ve lâyihada tadilleri teklif olunan maddelerin 
müzakeresiyle beraber Millî Müdafaa Vekilliği
nin de muvafakat ve iştirakiyle kanunu yeni baş
tan gözden geçirmiştir. 

Bundan başka encümenimiz» Hükümetin tadi
lini teklif ettiği maddelerden gayri kanunun 
bunlarla ilgili görülen diğer maddeleri üzerin
de de muktazi değişiklikleri yapmaya ve 1111 
sayılı kanun ve bu kanunu değiştiren diğer bü
tün kanunları tevhit suretiylee tele bir kanun 
halinde yeni numaralı bir askerlik kanunu şek
line koymağa karar vermiştir. 

Encümenimizin bu kararma göre Hükümetin 
tadilini teklif ettiği maddelerde ve kanunun bu 
maddelerle ilgili görülen diğer maddelerinde 
yapılan değişiklikler ve dayandığı sebepler aşa
ğıda gösterilmiştir: 

1. Kanun lâyihasmdaki maddelere ait de
ğişiklik: 

A) Lâyihanın 1 nci maddesinin 1 nci fık
rası, (kanunun heyeti umıımiyesi yeniden tertip 
edildiğinden, lüzumu kalmamış ve kaldırılmıştır. 

Bu maddede piyade sınıfının muvazzaflık 
hizmet müddeti bir buçuk seneden iki seneye 
çıkarılmakta ve harp sanayii sınıfının hizmet 
müddeti ise iki buçuk seneden iki seneye indiril
mektedir. Harp silâh ve vasıtalarının artması ve 
inceleşmesi dolayısiyle piyadenin muvazzaflık 
hizmetinin de iki seneye çıkarılması ve buna 
muvazi olarak harp sanayii sınıfı hizmet müdde
tinin de iki seneye indirilmesi encümenimizcc de 
muvafık görülerek bu değişiklik ajoıen kabul 
olunmuştur. 

Birinci madden in (E) fıkrasında yazdı olan 
(Ortaokul mezunlarının sınıflarına mahsus mu
vazzaflık müddetinden iki ay noksan hizmet et
meleri) hakkındaki kayda gelince, orta tahsil 
görmüş olmanın artık böyle bir rüçhana değmi-
yeceği ve orta tahsili umumî surette şehir halkı 

İCS. Sa 

yapmakla olduğundan ayni doğumluların terhi
sinde orduda şehirli ve köylü arasında bir fark 
husule getireceği gibi sebeplerden bu istisna mu
vafık görülmemiş ve kaldırılmıştır. 

Tine birinci maddenin (F) fıkrassmda (Fev
kalâde hallerde muvazzaflık hizmetinin 3 sene) 
olacağı tasrih edilmektedir!. Halbuki kura eira-
dının toplanma ve terhis zamanlarının İcra Ve
killeri Heyeti karariyle uzatılabileceği hakkında 
kanunun 9 ncu maddesinde sarahat vardır. Buna 
ilâveten yine 9 ncu maddeye «Fevkalâde haller
de muvazzaflık müddetlerinin icra Vekilleri He
yeti karariyle lüzumu kadar uzatılabileceği» bak
landa bu defa eneümenimizce bir fıkra ilâve 
edilmiştir. Bundan başka kanunun 58 nci madde
sinde (Fevkalâde hallerde ihtiyatların talim müd
detlerinin icra Vekilleri Heyeti karariyle lüzu
mu kadar uzatılabileceği) de musarrahtır. Bu se
beple lâyihanın birinci maddesinin (F) fıkra
sına eneümenimizce lüzum görülmiyerek fıkra ta
mamen kaldırılmıştır. 

Lâyihanın (G) fıkrasında bahsi geçen (Bir 
buçuk sene) kaydi, esas muvazzaflık müddetinin 
(2) seneye çıkarılmış olması dolayısiyle iki sene 
olarak tashih edilmiş ve bu fıkra Encümenimizcc 
(F). fıkrası olarak yeniden yazılmıştır. 

B) Lâyihanın ikinci maddesinin, birinci fık
rası ayni sebeple kaldırılmıştır. Lâyiha da bu 
madde (Muvazzaflık hizmetinden) hiç kimseyi is
tisna etmiyecek katiyettedir. Halbuki hususi 
kanunlarda bu cihet bazı hükümlere bağlı bulun
duğundan Encümenimiz o hükümlerin mahfuzi-
yetini temin için maddeyi Dahiliye Encümeninin 
tadili gibi kabul etmiştir. 

O) Lâyihanın üçüncü maddesinin birinci 
fıkrası ayni sebeple kaldırılmıştır. 

Asker alma usullerinde yenilik ifade eden 
yoklama ve ilân işlerine müteallik hükümler En
eümenimizce muvafık görülmüşse de tatbikatta 
kolaylıklar temin edici bazı ufak ilâveler yapıla
rak madde bu suretle kabul olunmuştur. 

D) Lâyihanın 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
delerinin baş taraflarındaki fıkralar aynı sebep
le kaldırılmış ve maddelerin yazılış şekillerine ait 
bazı değişiklikler yapılmalı suretiyle kabul olun
muştur. 

E) Lâyihanın 11 nci maddesinin ilk fıkra
sı ayni sebeple kaldırılmıştır. 

Madde; asker kaçaklarının, firari ve bakaya-
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nm bultlnlnasmı kolaylaştırma bakımından, seya
hatlerde nüfus cüzdanı amma kaydını vilâyet hu
dudundan kaza hududuna indirmekte ve vesika
ları noksan olarak ele geçenleri, evelee olduğu 
gibi kefalete bağlamakla bırakmıyarak tahkikat 
neticesine kadar nezaret altına almayı derpiş et
mektedir. 

Keyfiyeti inceleyen Encümenimiz, seyahatte 
nüfus hüvüyet cüzdanı arama işindeki hudut çer
çevesinin . küçültülmesine taraftar olmayarak bu 
hususta Dahiliye Encümeninin fikrine iştirak et
mek ve (Nezaret altına alınmayı esas, itibariyle 
kabul ederek bazı kay itler ilâvesiyle ve tahkikat 
neticesinde askerlik vasfının düzgün olduğu an
laşılanlara verilecek vesikanın itibar müddetinin 
bir aydan üç aya çıkarılması suretiyle maddeyi 
kabul etmiştir. 

F) Lâyihanın 12, 15 ve 17 nci maddeleri
nin baş taraflarındaki fıkralar aynı sebeple kal
dırılarak maddeler aynen kaimi olunmuştur. 

G) Lâyihanın 13 neti maddesinin baştaraf-
larındaki (Fevkalâde haller) kaydı kaldırılarak 
maddenin nihayetine, Dahiliye Encümeninde mü
talâasına uygun şekilde fevkalâde hale mahsus 
bir fıkra ilâve olunmuş ve madde bu suretle ka
bul edilmiştir. 

II) Lâyihanın 14 ncü maddesinin ilk fıkrası 
aynı sebeple kaldırılmıştır. Esas kanunda yal
nız kıta ve müeseclerden kaçanlar -hakkındaki 
hüküm lâyihada, her nevi asker kaçaklarına teş
mil edilmekte olup Encümenimizce muvafık gö
rülmüştür. Bundan başka bu maddede kaçakları 
bulmak maksadiyle (Ev arama) ya dair bir ka
yıt vardır. Görülen mübrem ihtiyaca dayan
makta olan bu kayıt, Kaçakçılık Kanunundaki 
hükme de uygun olduğundan Encümenimizce 
muvafık bulunmuş, ancak arama emri olmakızm 
zabıta, taraf nidan yapılacak aramaların köylere 
teşmiline dair olan kayıt, muhtemel suiistimallere 
mahal bırakmamak için kaldırılmıştır. Lâyihada 
ele geçirilenlerin şevklerine müteallik fıkraya, 
esas kanunda uygun olarak, bunların (Nezaret 
altında) şevkleri kaydı ilâve olunmuş ve madde 
bu suretle kabul edilmiştir. 

î ) Lâyihanın 1G nci maddesinin ilk fıkrası 
aynı sebeple kaldırılmış ve beş lira para cezası 
25 liraya çıkarılmış ve maddenin sonunda yazılı 
olan elli lira ceza, (İler yoklama yılma-mahsus) 
olmak üzere teşmil edilmiştir. 

(S. Sa; 

-T) Lâyihanın 17 nci maddesinin ilk fıkrası 
aynı sebeple kaldırılmış ve madde aynen kabul 
edilmiştir. 

K) 'Lâyihanın 18 nci maddesini teşkil eden 
muvakkat maddenin ilk fıkrası ani surette kal
dırılın iş ve Dahiliye Encümeninin de kabul ettiği 
veçhile birinci muvakkat madde olarak maddedeki 
üç ay kaydı (Altı ay) diye kîibul edilmiştir. 

L) Dahiliye Encümeninin ilâve ettiği ikinci 
muvakkat, madde aynen kabul, edilmiştir. 

M) Lâyihada ek madde olarak gösterilen 
madde buradan kaldırılmış ve ilgisi dolayısiyle -99 
ncu madde olarak yazılmıştır. 

2. Encümenimizce değiştirilen maddeler : 
a) Kanunun 19 ncu maddesinin hükmü, Hü

kümetin teklif' ettiği lâyiha maddeleri arasına 
alındığından bu 19 ncu madde kaldırılmış ve ka
nunun bundan sonraki maddelerinin numaraları 
da, buna göre değiştirilmiştir. ' 

b) Kanunun 21 nci maddesinde yedeksubayı 
yetişecek derecede tahsili olanların sınıflarının 
teshili işinin Millî Müdafaa Vekâletince yapılma
sına lüzum görüldüğünden ve tatbikat da böyle 
olduğundan madde buna göre yazılmıştır. 

c) Kanunun 26 nci maddesine göre yapılan 
muamelede; yabancıların asker edilmelerinde ve 
sınıflara ayrılmalarında tehirler vukuu ve sevk 
işlerinde aksaklık görülmektedir. Bundan başka 
hastaların muayenelerinin kanuna göre celp 
zamanında ilk uğrıyacakları yerde yapılması -ica
betin ektedir. Halbuki.muayenesi yapılmıyan ve 
mürettebi belli olmıyanların şevki mümkün ola
madığından Millî Müdafaa Vekâleti bu husustaki 
tatbikat aksaklığını bir talimatla önlemektedir. 
Encümen bu umumî tasnif ve tadil şırasında bu 
cihetin de kanun metnine alınmasını muvafık gö
rerek maddeyi yeniden tanzim ve kabul etmiştir. 

d) Kanunun 31 nci maddesi değişen 26 nci 
maddesiyle mütenazır olarak değiştirilmiş ve ya
bancı şubeden verilecek malûmata göre esas şu-' 
benin yapacağı kayıtları ve düzeltmeleri teshil, 
etmiştir. Encümenimiz bu maddeyi de ihtiyaca 
uygun görerek 30 ncu madde halinde kabul et
miştir. 

e) Kanunun 33 ncü maddesi Encümen im izce 
32 olarak tashih edilmiş ve (e) fıkrası, umumî 
mahiyette bir fıkra olduğundan sona, alınmıştır. 

f) Kanunun 35. nci maddesinin (c) fıkrası 
29 ncu yaşını bitirinceye kadar tahsile devama 
müsaittir. Bir sınıfta iki sene dönmemek şartiylc 



20 yaşını bitirinceye kadar lise ve hatta orta okul 
talebeleri ertesi seneye bırakılmaktadır. Bunun 
Encümenimizce mahzuru görülmüş ve orta okur
ları iein en büyük yaş yirmi ve liseliler için yirmi 
beş olarak tesbit ve kabul olunmuş, 29 yaşın yal
nız yüksek tahsil okurlarına hasrı münasip yo
rulmuştur. 

Bundan başka 3 ve 4 sınıflı yüksek okullarda 
iki seneden fazla, beş ve altı sınıflı yüksek okul
larda da üç seneden fazla dönenlerin yaşlarına 
bakılmaksızın askerlik çağında iseler asker edil
meleri, Genel Kurmay Başkanlığının gösterdiği 
lüzuma binaen Millî Müdafaa Vekâleti mümessi
linin teklifi üzerine Encümenimizce mütalâa ve 
kabul edilmiştir. 

Yine bu maddenin (e) fıkrasındaki ders sa
atleri dışında memuriyet, vazife, sanat ve ticaret 
yapabilmek kaydı 4007 sayılı kanuna uyularak 
zait görülmüş ve kaldırılmış ve madde bu suretle 
34 numarasını alarak düzeltilmiştir. 

g) Kanunun 53 ncü maddesi terhis edilenler 
için her şubeye bir cetvel gönderilmesini istilzam 
etmektedir. Halen şahsi dosya usulü ihdas edil
diğinden cetvele lüzum kalmamış ve her er için 
bir pusula yazılması muvafık görülmüş ve Encü
mence bu madde ona g;örc düzeltilerek 5.1 nu
marasını almıştır. 

h) Kanunun 55 nei maddesindeki ihtiyat def-
teriyle silâh altı defterini birleştirerek (Kütük 
defteri) namını aldığından madde ona göre ve 
53 numarasını alarak düzeltilmiştir. 

T) Kanunun tecile ait kısmı Encümence muğ
lak ve yeni şartlara göre noksan görüldüğünden bu 
faslı teşkil eden 62 - 68 nei maddeler, şimdiki 
icap ve ihtiyaçlara uyacak şekilde bazı ilâveler 
.yapılmak suretiyle düzeltilmiş ve 60 - 66 numara
ları altında yeniden yazılmıştır. 

Kanunun 65 nei maddesindeki teciller bir za
ruret neticeî olduğundan bu tecillerin vergiye tâ
bi tutulmaları Encümenimizce hizmetlerin Devlet 

tarafından tevcih ve tevzii karşısında zait sayılarak 
kaldırılmıştır. 

J ) Kanunun 71, 72 ve 73 ncü maddeleri 4100 
sayılı Asker ailelerine yardım kanuniyle lâğvedil
miş ise de mevcut kanımda madde sıra numara--
raları aynen kalmış bulunduğundan bunlar kal
dırılmış ve mütaakıp • madde numaraları buna 
gö re d üzelt i İm işti r. 

K) l'Canunıın 77 nei maddesinde (ve eczalı 
e rai a. cezaları, müddetini ikmal etmedikçe) kaydi 

( S. Say; 

halen cezalı askerlik olmadığından fazla görüle
rek kaldırılmıştır. . . • 

L) Kanunun 83 ncü maddesinden evvelki 
(Cezalı askerlik) başlığı, halen cezalı askerlik bu
lunmadığından kaldırılmış ve yerine (Cezalar) 
başlığı konmuştur. 

M) Kanunun 89 ncu maddesinin son fıkra
sında bakayadan yedeksubay yetişme şartlarını 
haiz olanların evvelâ mahkemeleri yapılıp ceza
larını gördükten sonra hazırlık kıtasına veya 
Yedeksubay okuluna şevki yazılıdır. Halbuki as
kerî muhakeme usulü kanununda bakayaların 
intisap edecekleri kıta mahkemelerinde muhakeme 
edilmeleri musarrah olduğundan bu taaruzu izale 
İçin bu fıkra kaldırılmıştır. 

N) Kanunun 105 nei maddesinin'son fıkrası 
bedeli nakdînin hususi idare hissesi hakkında 
•muğlak olduğundan aeıklaştınlmasına lüzum gö
rülmüş ve ona göre değiştirilmiştir. 

O) Kanunun 111 nei maddesinde bedel era
tın maaş, tayın ve elbiselerinin kendilerine ait 
olduğu yazılıdır. Halbuki 601 sayılı tefsir kara
rından altı aydan fazla hizmet halinde bunların 
Hükümetçe temini musarrah olduğundan madde 
bu esasa göre düzeltilmiştir. 

3. Her yıl yurdun her tarafında meşgul 
bulunduğu işi terkettirilerek muvazzaf askerlik 
gibi kutsal bir yurt hizmetine çağırılan ve 2 - 3 
sene müddetle bu ödevi yapıp yurtlarına dönen
lerin merasimle şevkleri ve yine ayni suretle 
memleketlerinde istikballeri hem bunların hem 
geriden yetişeceklerin ruhi haleti üzerinde iyi 
tesir yapacağından ve bugün bu iş her memle
kette yapılmakta olduğundan ve esasen bizim 
askerlik ananemizde de mevcut bulunduğundan 
bu cihetin tatbikatta, sağlanması için Encümeni
mizce kanuna 108 nei madde ilâve olunmuştur. 

4. Kanunun diğer maddelerinde yapılan de
ğişiklik : 

.Hükümetin teklif ettiği lâyihada musarrah 
maddeler ve bunlardan başka Encümenimizin de
ğiştirmiş ve ilâve etmiş olduğu maddeler dışında 
kalan diğer bütün maddelerde ancak yeni terim
lere ve Türkçe terkiplere nymıyan tâbir ve ter
kipler düzeltilmiştir. Bu tashihler hiç bir suretle 
esas maddelerin mâna ve'mefhumunu değiştirme
diğinden mazbatamızda ayrıca ve madde madde 
tasrihine lüzum görülmemiştir. 

Bu suretle müzakere ve kabul olunan lâyiha 
ve yeni baştan gözden geçirilerek üzerlerinde muk-
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tazi değişiklikler yapılan kanunim diğer mad
deleri Encümenimizin Heyeti Umumiyesi tara
fından kabul edilerek yeni bir (Askerlik kanunu) 
şeklinde yazılmış olduğundan Uraıımî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Riyasete su
nulmuştur. 
M. M. En. Ife. M. M. Kâtip 

Sinob Ağrı Konya 
O. K. încedayı II. Tugac V. Bilgin 

Boluv Bursa Bursa 
Korgl. A. Alptoğan Ol. A. Atlı Gl. N. Tınaz 

Çankırı Çorum Diyarbakır 
T>r. A. Arkan E. 8. Akgöl Ol. K. S&vüktckin. 

Ei'zurum Erzurum Gazinateb 
A. Ahyürek Gl. 7J. 8 oy demir Dr. M. Canbolat 
Gümüşaııo Hatay 'İsparta 
8. Erdoğan Gl. E. Durukan C. Tilzemcn 

istanbul. Kars 
AŞ*. A. ögd Gl. II. Durudoğan 

Kayseri Kırklareli Kocaeli 
N. Toker Korgl. K. Boğan Gl. M. Baku 

Mardin Muğla Siird 
Dr. A. Vras 8. Güney B. Türkay 

Tekirdağ Tokad 
B. Apak 8. Çdikkol 
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HÜKÜMETIN TEKLM 

1111 sayılı Askerlik kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İ l l i sayılı Askerlik kanunu
nun 2850, 3027, 3174, 3972, 4173, 4416 sayılı 
kanunlarla tadil edilmiş olan 4 maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

« Muvazzaflık devrinde her sınıfın hizmet 
müddeti aşağıda yazılıdır : 

A) Deniz sınıfı; 3 sene; 
B) Jandarma, gümrük muhafaza ve orman 

koruma sınıflan 2,5 sene; 
C) Harp sanayii (Kara, deniz ve hava fab

rikaları) smıfı: 
1. Erkek sanat enstitüleri I. devre mezun

larından harp sanayii smıfma ayrılanlar 1,5 se
ne; 

2. Diğerleri 2 sene. 
D) Hava sınıfı: 
1. Orta okul tahsili olup ta Türkkuşu (C) 

brevesini almış olanlar 1,5 sene. 
2. Diğerleri 2 sene. 
E) Yukarıdaldlerden başka bütün sınıf

lar 2 sene C ve D fıkralarında yazılı sınıfların 
bir numaralı bentlerinde işaret edilenler hari
cindeki orta okul mezunları sınıflarına mahsus 
muvazzaflık müddetinden ild ay noksan hizmet 
yaparlar. 

P) Fevkalâde hallerde yukarıda sayılı 
sınıfların hepsi için muvazzaflık müddeti üç se
nedir. Ancak kanunun 2. , 34. (bu maddenin 
yedek subaylardan bahseden A fıkrası hariç) 
ve 106. maddeleri şümulüne girenler için bu 
müddet İM senedir. 

G) Muvazzaflık hizmetinin başlangıcı kıt'-
aya duhul günüdür. 1,5 seneden ziyade mu
vazzaflık yapacakların fazla yaptıkları hizmet 
müddetleri askerliklerinin karşılığı olmak üzere 
askerlik çağlarının sonunda ik ikat düşürülür. 

MADDE 2. — 6 : madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Askerlik çağından çıkmış olsa dahi hiç kim
se muvazzaf hizmetten istisna edilemez.» . 

(S . 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞI 

1111 sayılı Askerlik kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 2850, 3027, 3174, 3972, 4173 sayılı kanun
larla tadil edilmiş olan 5 nci' maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

« Muvazzaflık devrinde her sınıfın hizmet 
müddeti aşağıda yazılıdır: 

A) Deniz snıfı; 3 sene 
B) Jandarma, Gümrük muhafaza ve Orman 

koruma sınıflan 2,5 sene; 
C) Harp sanayii (Kara, deniz ve hava fab

rikaları) sınıfı : 
1. Erkek sanat enstitüleri I. devre mezun

larından harp sanayii smıfma ayrılanlar 1,5 se
ne; ... 

2. Diğerleri 2 sene. 
D) Hava sınıfı : 
1. Ortaokul tahsili olupta Türkkuşu (C) 

brevesini almış olanlar 1,5 sene. 
2. Diğerleri ild sene; 
E) Yukandaküerden başka bütün sınıflar 

2 sene , 
F) C ve D fıkralarında yazılı sınıfların 

bi rnumaralı bentlerinde işaret edilenler hari
cindeki ortaokul mezunları sınıflarına mahsus 
muvazzaflık müddetinden ild ay noksan hizmet 
yaparlar. 

G) Fevkalâde hallerde yukarıda yazılı sı
nıfların hepsi için muvazzaflık müddeti üç sene
dir. Ancak kanunun 2, 34 (Bu maddenin ye
dek subaylardan bahseden A fıkrası hariç) ve 
106 nci maddeleri şümulüne girenler için bu 
müddet ild senedir. 

H) Muvazzaflık hizmetinin başlangıcı kıta
ya duhul günüdür. Bir buçuk seneden ziyade 
muvazzaflık yapacakların fazla yaptıkları hiz
met müddetleri -askerliklerinin karşılığı olmak 
üzere askerlik çağlarının sonunda ild kat düşü
rülür. i (; 

MADDE 2. — 6 nci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

« Kanunen muvazzaf hizmete tâbi olmayan
lar hariç olmak üzere, askerlik çağından çık
mış olsa dahi hiç kimse muvazzaf hizmetten is
tisna edilemez ». 

ı s ı : 17) 
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MADDE 3. — 2850 sayılı kanunla tadil edil
miş olan 17. madde aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«Her sene. askerlik çağma giren erkeklerin 
nüfus kütüğündeki adları ile soyadı, baba adı 
ve yaşlarını gösterir tasdikli defterleri bir ay 
evvel nüfus idarelerinden askerlik şubelerine 
verilir. Bu künyeler nüfus memıırlariyle birlikte 
ild yoklama defterine geçirilir, geçen seneler
den ertesi seneye bırakılmış olanlar da bu def
tere ilâve olunur. İlk ve son yoklamalar işbu 
kayitlere göre yapılır. Defterin birisi nüfus me
murlarına verilir. 

Her sene ikinci kânunun birinci günündün 
başlayarak bu künyeler örneğine göre ayrı ayrı 
iki nüsha ihbariye cetveline yasılır ve geçen, se
nelerden ertesi seneye bırakılmış olanlar da 
bu cetvele ilâve edilerek mahallin en büyük 
mülkiye memuruna tevdi olunur. Mülkiye me
murları bu cetvelleri mahalle ve köy muhtarla
rına gönderirler. Muhtarlar veya vekilleri bu 
cetvellerin bir nüshasını mahalle ve köyün mü
nasip bir yerinde 15 gün müddetle asılı tutarler 
ve keyfiyeti sair vasıtalarla da ilân ederler. 
Keyfiyetin bu suretle halka bildirilliği diğer 
ihbariye nüshasının üzerinde tutulacak bir sa
bitle tevsik ve tasdik edildikten sonra bu nüsha 
askerlik şubesine verilmek üzere en büyük mül- • 
kiye memuruna tevdi edilerek mukabilinde bir 
vesika alınır. Asılan cetvel on beş gün sonra 
kaldırılarak muhtar tarafından muhafaza edi
lir. Herkes asılan bu cetvellerde göreceği yan
lışlığı veya adları yazılmamış olanları kendile
rinin olsun olmasın yoklama memurlarına veya 
askerlik şubelerine billirirler. Mahalle ve köy 
muhtarları veya, vekilleri bu hususta istenilen 
ve gereken malûmatı yoklama memurlarına bil
dirmeğe mecburdurlar. 

îlk yoklama memurları ilk yoldama müddeti 
içinde köy veya mahallelere giderek yoklamayı 
yaparlar ve askerlik çağma girmiş olanlar, cet
vellerde adları bulusun bulunmasın bu yokla
mada sağlamlığı, okuyup yazması, tahsil derece
si, sanatı ve bulunduğu yer hakkında yoklama 
memurlarına kendisi giderek malûmat vermeğe, 
yahut yazı ile veyahut başka birisi ile bunları 
bildirmeğe ve nüfus hüviyet cüzdanlarını gös
termeğe mecburdurlar. Bu suretle dik yoklaması 

Da. E. 

MADDE 3. — 2850 sayılı kanunla tadil edil
miş olan 17 nci madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Her sene askerlik çağına giren erkeklerin 
nüfus kütüğündeki adları ile soyadı, baba adı ve 
yaşlarını gösterir tasdikli defterleri bir ay ev
vel nüfus idarelerinden askerlik şubelerine ve
rilir. Bu künyeler nüfus memurları ile birlikte 
karşılıklı İM yoklama defterine geçirilir. Geçen 
senelerden ertesi seneye bırakılmış olanlar da 
bu deftere ilâve olunur. İlk ve son yoklamalar 
işbu kayıtlara göre yapılır. Defterin birisi nü
fus memurlarına verilir. 

Her sene ÎMncikânunun birinci gününden 
başlryarak bu künyeler örneğine göre ayrı ayrı 
iki nüsha itibariyle cetveline yazılır ve geçen 
senelerden ertesi seneye bırakılmış olanar da 
bu. cetvele ilâve edilerek mahallin en büyük 

'mülkiye âmirine tevdi olunur. Mülkiye âmir
leri bu cetvelleri mahalle ve köy muhtarlarına 
gönderirler. Muhtarlar veya vekilleri bu cet
vellerin bir nüshasını mahalle veya köyün mü
nasip bir yerinde on beş gün müddetle asılı tu
tarlar. Bu keyfiyeti sair vasıtalarla da.ilân 
ederler. Keyfiyetin bu suretle halka bildiril
diği diğer ihbariye nüshasının üzerinde ihti
yar heyetlerince tutulacak bir zabıtla tevsik ve 
tasdik edildikten sonra bu nüsha askerlik şu
besine verilmek üzere en büyük mülkiye âmiri
ne tevdi edilerek mukabilinde bir vesika alınır. 
Asılan cetvel on beş gün sonra kaldırılarak 
muhafaza edilir. Herkes asılan bu cetvellerde 
göreceği yanlışlığı veya adları yazılmamış olan
ları kendilerinin olsun olmaısm yoklama memur
larına veya askerlik şubelerine bildirirler. Ma
halle ve köy muhtarları veya vekilleri bu hu
susta istenilen ve gereken malûmatı yoklama 
memurlarına bildirmeğe mecburdurlar. 

İlk yoklama memurları ilk yoklama müd
deti içinde köy veya mahallelere giderek yok
lamayı yaparlar vs askerlik çağına girmiş olan
lar, cetvellerde adları bulunsun bulunmasın bu 
yoklamada sağlamlığı, okuyup yazması, tahsil 
derecesi sanata: ve bulundulu yer hakkında yok
lama memurlarına kendisi giderek malûmat ver
meğe, yahut yazı ile veyahut başka birisi ile bun
ları bildirmeğe ve nüfus hüviyet cüzdanlarını 
göstermele mecburdurlar. Bu suretle ilk yok-

( S. Savısı : 17 ) 
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yapılan herkesin yoklama neticesi şube ve nü
fustaki yoklama defterlerine ve nüfus hüviyet 
cüzdanının askerlik hanesine yazılarak yoklama 
memurları tarafından tasdik ounur. Son yok
lamada bu cüzdanlarla bulundukları mahallin 
askerlik mclisine herhalde gelmeleri ve gelme
yenlerin cezalandırılacağı kendilerine veya ve
killerine anlatılır.» 

MADDE 4. — 18 nci madde aşağdald şekil
de değiştirilmiştir: 

«Askerlik çağında olupta ille ve son yolama-
lattnı yaptırdıklarına veya yaşıtları askere çağ
rıldıkları halde muvazzaflıklarını yaptıklarına 
veya askerlikten büsbütün çıkarıldıklarına veya
hut ertesi seneye bırakıldıklarına dair nüfus hü
viyet cüzdanlarını salahiyetli makamlara işaret 
ettirmemiş olanlar resmî veya hususi bir hiz
mette çalıştırılmazlar. 

Nüfus hüviyet cüzdanı gösterilmesi mecburi
yetini istilzam eden herhangi bir işde nüfus hü
viyet cüzdanında usulüne uygun askerlik kayit-
leri bulunmayanların işleri görülmez.» 

MADDE 5. — 24 ncü madde aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.: 

«Askerlik şubeleri mahallin en büyük mülki
ye memuru ile haberleserek askerlik meclisinin» 
işbu kanun ile kararlaştırılmış olan günde top
lanmasını temin eder ve o sene askerlik çağına 
girmiş olanlarla geçen senelerden ertesi sene
ye bırakılmış olanların askerlik meclisine gel
me günlerini ve celbedileceklerin yalnız doğum
larını göstermek suretiyle ilci nüsha son yokla
ma ilân kağıtları hazırlarlar ve mahallin en 
büyük-mülkiye memuruna tevdi ederler. 

Mülkiye memurlar^ bu ilân kağıtlarım ma
halle ve köy muhtarlarına gönderirler. Muhtar
lar veya vekilleri ilân kâğıtlarının bir nüsha^ 
smı mahalle veya köyün münasip bir yerine 
asarlar ve keyfiyeti sair vasıtalarla da ilân 
ederler. Son yoklamanın bu suretle halka ilân 
edildiğini diğer ilân kâğıdı üzerinde tutulacak 
bir zabıtla tevsik ve tasdik ettikten sonra bu 
nüshayı askerlik şubesine verilmek üzere en 
büyük mülkiye memuruna vesika mukabilinde 
teslim ederler. Bu ilân üzerine askerlik mecli
sine gelmiyenler yoklama kaçağı muamelesine 
tabi tutulurlar.» 

Da. E. 
laması yapılan herkesin yoklama neticesi şube 
ve nüfustaki yoklama defterlerine ve nüfus hü
viyet cüzdanının askerlik hanesine yazılarak 
yoklama memurları tarafından tasdik olunur. 
Son yoklamada bu cüzdanlarla bulundukları 
mahallin askerlik meclisine herhalde gelmeleri 
ve gelmiyenlerin cezalandırılacağı kendilerine 
veya vekillerine anlatılır». 

MADDE 4. — 18 nci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Askerlik çağında olup da ilk ve son yokla-
mallarını yaptn*dıklarına veya yaşıtları askere 
çağrıldıkları halde muvazzaflıklarını yaptık
larına veya askerlikten büsbütün çıkanldıklar 
rma veyahut ertesi seneye bırakıldıklarına dair 
nüfus hüviyet cüzdanlarını salahiyetli makam
lara işaret ettirmemiş olanlar resmi veya en 
az üç ay devamlı hususi bir hizmeitte çalıştırıl
mazlar. . 

Nüfus hüviyet cüzdanı gösterilmesi mecbu
riyeti istilzam eden herhangi bir işte nüfus hü
viyet cüzdanında usulüne uygun askerlik ka
yıtları bulunmryanların işleri görülmez». 

MADDE 5. — 24 ncü madde aşağıdaki şe
kilde deliştirilmiştir : 

«Askerlik şubeleri; mahallin en büyük mül
kiye âmiri ile birleşerek askerlik meclisinin işbu 
kanun ile kararlaştırılmış olan günde toplan
masını temin ederler ve o sene askerlik çağına 
girmiş olanlarla geçen senelerden ertesi seneye 
bırakılmış olanların askerlik meclisine gelme 
günlerini ve celbedileceklerin yalnız doğumla
rını göstermek suretiyle iki nüsha son.yoklama 
ilân kâğıtları hazırlarlar ve mahallin en büyük 
mülkiye âmirine tevdi eylerler. 

Mülkiye âmirleri bu ilân kâğıtlarını mahalle 
ve köy muhtarlarına bütün resmî vasıtalardan 
istifade ederek gönderirler. Muhtarlar veya 
vekilleri ilân kâğıtlarının bir nüshasını mahal
le veya köyün münasip bir yerine asarlar ve 
keyfiyeti sair vasıtalarla da ilân ederler. Son 
yoklamanın bu suretle halka ilân edildiğini di
ğer ilân kâğıdı üzerinde tutulacak bir zabıtla 
tevsik ettikten sonra bu nüshayı askerlik şube
sine verilmek üzere en büyük mülkiye âmirine 
vesika mukabilinde teslim ederler ve ilân üzerine 
askerlik meclisine gelmiyenler yoklama kaçağı 
muamelesine tâbi tutulurlar. 

( S. Sayısı : 17 ) 
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MADDE 6. — 25 nci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Mahalle ve köy muhtarları veya vekilleri, 
işbu ilân üzerine ilk yoklama için asılmış olan 
ihbariye cetvellerinde adları yazalı olanların 
nerede ve ne gibi işlerde bulunduklarını, köy 
veya mahallelerinde bulunduklar* halde asker
lik şubesine gidemiyecek derecede hasta veya 
çürük olanların hastalıklarım veya çürüklükle
rini, hapiste olanlarpm. hangi ceza evinde bu
lunduklarını ve mahkumiyet müddetlerini, mev
kuflar varsa niçin ve nerede mevkuf bulunduk
larını, orta okullarla lise ve yüksek tahsil mü
esseselerinde bulunanlarpu hangi okulda ve ne 
vakittenberi okumakta olduklarını askerlik mec
lisine haber vermek üzere öğrenmeğe ve bun
ların herbiri hakkında bu durumlannı gösterir 
birer ilmühaber yaparak askerlik meclisine ver
meğe ve mevcut olanlarla birlikte muayyen 
günde askerlik meclisine gelmeğe mecburdur
lar. . 

ilân zamanında şubesi mmtakası dışmda bu
lunanlar bulumdıddarı yerlerde yapılmış olan 
son yoklama ilânları ile çağrılmış sayılacakla
rından ora askerlik şubesine müracaata mec
burdurlar. Müracaat etmiyenler yoklama kaça
ğı muamelesine tabi tutulurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar hakkında 
mahalli gazetelerle ilân yapılacağı gibi ayrıca 
konsolosluklarca da ikametgâhlarına iadeli 
teahhütlü mektup gönderilir. İkametgâhlarını 
değiştirdikleri halde konsolosluğa haber 
vermiyenler nerede bulunursa bulunsunlar 
yapılan ilân ve gönderilen mektupla çağrılmış 
sayılırlar ve gelmediklerinden dolayı yoklama 
kaçağı muamelesine tabi tutulurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlardan fakir 
oldukları konsolusluklarca tespit ve tasdik olu
nanların mahallinde muayeneleri ve askerlik 
muameleleri için gereken masraflar Millî Mü
dafaa Vekâletince ödenir» 

MADDE 7. — 44 ncü madde aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Askerlik şubeleri toplanma emirlerini ma
hallî Hükümete haber vermekle beraber hangi 
doğumluların ve bunlarla muameleye tabi olan--
larm toplanacağını ve toplanma güderini gös-

Da. E. 

MADDE 6. —' Hükümetin fteklifi aynen. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen. 

| S . Sayısı: 17). 
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termek suretiyle her mahalle ve köy için iki 
nüsha silâh altı ilân kâğıdı hazırlıyarak mahallin 
en büyük mülkiye memuruna, mülkiye memulu da 
bunları mahalle ve köy muhtarlarına gönderir
ler.» 

46 ncı madde aşağıdaki şekilde MADDE 8. -
değiştirilmiştir: 

«Muhtarlar 44 ncü maddede yazılı bu ilân 
kâğıtlarının birisini herkesin görebileceği bir 
yere yapıştırarak ilân ederler ve halka ilân 
edildiğini diğer nüsha üzerinde bir zabıt ile 
tevsik ve tasdik eyledikten sonra işbu ikinci 
nüshayı askerlik şubesine verilmek üzere en bü
yük mülkiye memuruna vesika mukabilinde iade 
ederler. Köy ve mahallerinde bulunanları mu
ayyen günde birlikte alarak askerlik şubesine 
giderler. Mmtaka dışında bulunanların nerede 
bulunduklarını ve ne iş yaptıklarını gösterir 
ayrı ayrı ilmühaber yaparak askerlik şubesine 
verirler. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar hakkında 
mahallî gazetelerle ilân yapılacağı gibi ayrıca 
konsolosluklarca da ikametgâhlarına iadeli ta
ahhütlü mektup gönderilir. İkametgâhlarını de
ğiştirdikleri halde konsolosluğa haber vermemiş 
olanlar nerede bulunursa bulunsunlar yapılan bu 
ilân ve gönderilen mektujDİa çağrılmış sayılırlar. 
Bunlardan muvazzaf veya ihtiyat olsun fakir
likleri konsolosluklarca tespit ve tasdik edi
lenlerin memlekete kadar olan yol ve iaşe mas
rafları ve lüzumunda muayene ve evrakın ter
cüme masrafları Millî Müdafaa Vekâletince 
ödenir.» 

MADDE 9. — 47 nci madde aşağıdaki şeldlde 
değiştirilmiştir: 

«Toplanma gününde mahallin emniyet me
muru ve jandarma komutanı veya yerlerine 
gönderecekleri kimselerle şube reisi ve şube 
subay ve memurları toplanarak gelip gelmiyen-
leri tetkik ve yoklama ederler. Gelmiyenlerin 
gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mah
pusluk gibi bir sebepten ileri gelip gelmediğini 
muhtarlardan veya vekillerinden ve gelmiş olan 
arkadaşlarından sorarlar. Hiç bir mazereti ol
maksızın gelmemiş olanlar bakaya tanınarak ele 
geçtiklerinde Askerî Ceza Kanununda yazılı ce
zayı görmek üzere adları bakayaya mahsus def-

Dû. R 

MADDE 8. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 9. — Hükümetin teklifi aynen. 

XS. Sayısı: 17). 
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tere geçirilerek bu heyet tarafından imza 
olunur.» 

Bakayanın elde edilmeleri için bu defterin 
bir aynı en büyük mülkiye memuruna ve bun
lardan ecnebi memleketlere gitmiş olanlar var
sa bulundukları yerleri gösterir defterleri Mil
lî Müdafaa Vekâletine ve diğer kazalarda bu
lunanların bulundukları mahal hükümetine ve 
askerlik şubelerine gönderilir. 
.Jjjapişte bulundukları muhtarların verdik-
leWiİmühaber veya yapılan tahkikat ile anlaşı
lanların şevkleri tahliyelerine bırakılır. Tah
liye edilenlerin künyeleri müddeiumumiliklerce 
o yerdeki askerlik şubelerine bildirilir ve şube
lerce mürettebata sevkolunurlar. 

Hasta oldukları bir hekim raporu veya 
muhtarların verdikleri ilmühaber ve yapılan 
tahkikat ile anlaşılanların şevkleri azamî bir 
ay için geciktirilir. Geciktirme müddetinin bi
timinde sevkedilecek bir hale gelenler müret-
teplerine sevkolunurlar. Bir aydan sonra has
talıkları devam edenler bir askerî hastaneye 
gönderilir. Bunlardan sevkedilecek hale gelen
lerle talim ve terbiye başlangıcından bir ay 
sonra hapisten çıkanların nerede ve ne zaman 
askerlik edecekleri Millî Müdafaa Vekâletince 
tanzim olunur. 

Ecnebi memleketlerde bulunan erattan da- • 
vet günü konsolosluğa gelmiyenlerin gelme
meleri hastalık veya mevkufluk veya mahpus
luk gibi bir mazeretten ileri geldiği elçilik 
ve konsolosluklardan bildirilirse şevkleri bir 
ay için geciktirilir. Bu müddetin bitiminde ma-
setlerinin devam ettiği anlaşılanların şevkleri 
mazeretlerinin bitimine bırakılır. Davet günü 
mazeretsiz gelmiyenler bakaya muamelesine tabi 
tutulurlar. 

Toplanma günü mazeretlerini bildirmiyen-
lerin sonradan gösterecekleri mazeretler din
lenmez. 

Asker toplanması zamanında diğer bir şube 
mıntakasmda bulunanlar bulundukları mahal
de yapılan ilânlar üzerine bulundukları yerde
ki askerlik şubesine müracaata mecburdurlar. 
Müracaat etmiyenler bakaya muamelesine tabi 
tutulurlar. 

Asıl şubelerinden başka bir şube mmtakasın-

.(Ş. Sayısı 
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da bulunanlar, başka bir emir verilmemişse 
asri şubeleri mürettebatına sevkolunurlar. 

MADDE 10. — 57. madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«İhtiyatların celbi Genelkurmay Başkanlı
ğınca kararlaştırılarak İcra Vekilleri Heyeti 
kararına iktiran ettikten sonra yapılar. 

İhtiyat erattan hazarda ve seferde çağırılıp-
ta gelmiyenlerle kıtalarına iltihak etmeden ev
vel savuşanlar bakaya muamelesine tabi tutu
durlar ve askerî mahkemeye verilir. Bu gibiler 
ele geçirilince serbest brrakılmaksızm askerlik 
şubelerine teslim olunurlar ve şubelerce derhal 
sevkedilirler. 

îhtiyatlık hizmeti ihtiyatların şubece müret
tebata sevkedildikleri günden başlar.» 

MADDE 11. — 74. madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Kazaları haricine çıkmak isteyen her erkek 
nüfus' cüzdanını yanında bulundurmağa ve sey-
yahatı esnasında talep vukuunda zabıtaya gös
termeğe mecburdur. İşbu cüzdanların askerlik 
hanelerine, yaşlarma nazaran ilk ve son yokla
malarımı yaptırdıklarına ve emsali silâh altma 
alınmış olanlardan askerliklerini yaptıklarına 
ve tehir veya tecil edildiklerine dair haydi bu
lunmayanların veyahut bunu teyit edecek resmî 
bir vesika göstermeyenlerin henüz yola çıkma
mış iseler hareketlerine bidayeten yolculukla
rına müsaade edilmez. 

Bu gibilere tren, vapur gibi vasıtalarda yol
culukları sırasında rastlanırsa, askerlik durum
ları tetkik olunmak üzere, çıkacakları iskele 
veya istasyonların askerlik şubelerine; yoksa 
en yakın askerlik şubelerine teslim olunmak 
üzere oranın zabıtasına teslim olunur. 

Sair vasıtalarla veya yaya olarak yolculuk 
yapanlar ilk uğranacak askerlik şubelerine tes
lim olunurlar. Askerlik şubelerince yapılacak 
tetkikat ve tahkikat neticesinde askerlik du
rumlarının düzgün olduğu anlaşılanlar serbest 
bırakılırlar. Askerlik vaziyetleri düzgün oldu
ğu tahakkuk edenlerden ellerinde nüfus hüvi
yet cüzdanı bulunmaj^aniara bir defaya mahsus 
ve hükmü bir ay muteber olmak üzere bir vesi
ka verilir. Mümkün olan yerlerde bu vesikanın 
fotoğraflı olması lâzımdır. 

(S. Sa; 

MADDE 10. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 11. — 74 ncü madde aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

« Vilâyetler haricine çıkmak isteyen her er
kek, nüfus cüzdanını yanmda bulundurmağa ve 
seyahati esnasında talep vukuunda zabıtaya 
veya muhtara göstermeğe mecburdur. İşbu 
cüzdanların askerlik hanelerine, yaşlarına na
zaran ilk ve son yoklamalarını yaptırdıklarına 
ve emsali silâh altma alınmış olanlardan asker-
iklerinij yaptıklarına ve tehir veya tecil edildik-
erine dair kaydi bulunnuyanlarm veyahut bu
nu teyit edecek resmî bir vesika göstermiyenle
rin henüz yola çıkmış iseler yolculuklarına mü
saade edilmez. 

Bu gibilere tren, vapur gibi vasıtalarda yol
culukları sırasında rastlanırsa, bunlar, askerlijk 
durumları tetkik olunmak üzere, çıkacakları is
kele veya istasyonlarda askerlik şubesi yoksa 
en yakin askerlik şubelerine teslim olunmak 
üzere oranm zabıtasına teslim edilir. 

Sair vasıtalarla veya yaya olarak yolculuk 
yapanlar ilk uğranacak askerlik şubelerine tes
lim olunurlar. Askerlik şubelerince yapılacak 
tetkikat ve tahkikat neticesinde askerlik du
rumlarının düzgün olduğu anlaşılanlar serbest 
bırakılırlar. Askerlik vaziyetleri düzgün oldu
ğu tahakkuk edenlerden ellerinde nüfus hüvi
yet cüzdanı bulunmryanlara bir defaya mahsus 
ve hükmü üç aya muteber olmak üzereı bir ve
sika verilir. Mümkün olan yerlerde bu vesika
nın fotoğrafla olması lâzımdır. 

sı : 17) 
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Askerlik muameleleri düzgün olmıyanlar 
serbest bırakılmıyarâk tahkikat sonuna kadar 
nezaret altma alınmak ve fakir oldukları asker
lik şubelerince tesbit ve tasdik olunanların ia
şeleri askerlik şubelerince temin olunmak üzere 
mahallin en büyük mülkiye memuruna teslim 
»tunurlar. 

Bu gibiler hakkındaki tahkikat çabuk ya
pılır. Bu tahkikatı lüzumsuz yere geciktirenler 
hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber 
lüzumsuz yere geciken günler için yapılan iaşe 
masrafları da tazmin ettirilir. 

MADDE 12, — 75. madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Muhtarlar veya vekilleri koy veya mahalle
lerine gelen yabancılarla bütün firar, bakaya, 
yoklama kaçağı, izinsiz ve saklıları mahallin za
bıtasına haber vermeğe mecburdurlar.» 

MADDE 13. — 76. madde aşağıdaki şekilde 
leğiştirilmiştir: 

«Seferberlikte ve fevkalâde hallerde asker
lik çağında bulunanların yolculuklarının veya 
askerlikle ilgililerin tetldk ve kontrolü hakkında 
Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletleri müştere
ken ve bu fasılda yazılı kayıtlardan başka lü
zumlu tedbirleri alabilirler.» 

MADDE 14. — 2850 sayılı kanunla tadil 
edilmiş olan 80. madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Saklı, yoklama kaçağı, firar, bakaya ile 
izin ve tebdilhava müddetini geçirenler lata ve 
şubelerinden verilecek haber üzerine ele geçiri
linceye kadar zabıtaca aranır. Bunların yaka
lanması maksadiyle evleri ve kendilerine ait sair 
yerler ile saklandıkları anlaşılan meskenler ve 
kapalı yerler mahallin en büyük mülkiye memu
ru tarafından verilecek yazılı arama emriyle za
bıta tarafından aranabilir. Ancak tehirinde ma
zarrat umulan hallerde veya köylerde arama 
emri almaksızın doğrudan doğruya zabıta tara
fından arama yapılabilir. 

Meskenlerde ve kapalı yerlerde yapılacak 
aramalarda muhtar ve azadan, bulunmadıkları 
takdirde halktan iki kişi bulundurulur. 

Fevkalâde bir zaruret olmadıkça gece ara
ma yapılmaz elde edilenler askerlik şubesince 

Da. E. 

Askerlük meseleleri düzgün olmryanlar ser
best bıralalmıyarak tahkikat sonuna kadar ne
zaret altma alınmak ve fakir oldukları askerlik 
şubelerince tesbit ve tasdik olunanların iaşe
leri askerlik şubelerince temin olunmak üzere 
mahallin en büyük mülkiye âmirine teslim olu
nurlar. 

Bu gibiler hakkındaki tahkikat çabuk yapı
lır. Bu tahkikatı lüzumsuz yere geciktirenler 
hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, 
lüzumsuz yere geciken günler için yapılan iaşe 
masrafları da tazmin ettirilir s>. 

MADDE 12.— Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 13. — 75 nci maddenin sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

« Fevkalâde hallerde îcra V ekilileri Heyeti 
karariyle bu tedbir ittihaz edilebilir ». 

MADDE 14. — 2850 sayılı kanunla tadil 
edilmiş olan 80 nci madde aşağıdaki şekilde de-
ğiştirijlmiştir: 

« Saklı yoklama kaçağı, firarı bakaya ile izin 
ve tepdilhava müddetini geçirenler lata ve şube
lerinden verilecek haber üzerine ele geçirllin-
ciye kadar zabıtaca aranır ve şubeler de bu işi 
takip eder, Bunlarfm yakalanması maksadiy
le evleri ve kendilerine ait sair yerler ile saklan
dıkları anlaşılan meskenler ve kapalı yerler ma
hallin en büyük mülkiye âmiri tarafından veri
lecek yazılı arama emriyle zabıta tarafından 
aranabilir. Ancak tehirinde mazarrat umulan 
hallerde veya köylerde arama emri almaksızın 
doğrudan doğruya zabıta ve muhtar tarafından 
arama yapılır. 

Meskenlerde ve kapalı yerlerde yapılacak 
aramalarda muhtar ve azadan bulundukları tak
dirde halktan iki ldşi bulundurulur. 

Fevkalâde bir zaruret olmadıkça gece ara-

( S. Sayısı : 17 ) 
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serbest bırakılmayarak 74:. maddedeki tarif at 
dairesinde muamele yapılır. Muameleleri tamam
lanınca derhal sevkolunurlar. 

Firar veya izinsiz olarak geçen müddetlerle, 
herhangi bir mahkemece verilip infaz edilmiş 
olan hürriyeti bağlayıcı ceza müddetleri muvaz
zaflık ve ihtiyatlık hizmetlerinden sayılmaz. 
Disiplin cezaları hizmietten sayılır. Beraatle ne
ticelenen dâvalarda mevkuftuk müddetleri hiz
metten sayılır. Ancak muvazzaflardan altı ay ve 
ihtiyatlardan bir buçuk ay talim görmemiş olan
lara bu müddet tamamlattırılır.» 

MADDE 15. — 91 nci madde aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 
. «Ellerindeki nüfus hüviyet cüzdanlarına na

zaran askerlik çağına girmiş olanlardan o sene
nin temmuzunun birinci gününe kadar ilk yok
lamasını yaptırarak. cüzdanlarına işaret ettir
memiş bulunanları Hükümet hizmetine alanlar 
(Zât işleri müdürleri ve buna benzer salahiyet
li memurlar) Türk Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesi mucibince ceza görürler. Bu gibileri 
bilerek hususi hizmete alanlardan yüz lira para 
cezası alınır.» 

MADDE 16. — 3899 sayılı kanunla tadil edi
len 94 neü madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: . 

«Askerliklerini bitirip terhis edilenlerden 
54 ncü madde mucibince üç ay içinde özürleri 
olmaksızın terhis vesikalarını ve nüfus cüsdan-
lârmi askerlik şubelerine kaydettirmiyenlerden 

beş ve ihtiyat yoklamasında yoldama memurlarına; 
veĵ a askerlik şubelerine, elçilik ve konsolosluk
lara müracaatla veyahut yası ve başka birisi 
vasıtasiylo hüviyet cüzdanını göndererek yok
lamasını yaptirmayan ruhsatlı ve ihtiyat erattan 
elli lira para cezası alınır.» 

MADDE 17. — 95 nci madde aşağıdaki, şe
kilde değiştirilmiştir: . 

«îşbu kanunda yazılı vazifelerini yapmryan 
muhtar veya vekilleri fiillerine uygun kanun. 
maddelerine göre cezalandırılırlar.» 

Da. S. . " : 

ma yapılmaz^ Elde edilenler askerlik şubesin
ce serbest bıralalmryarak 74 ncü maddedeki ta
rif at dairesinde muamele yapılır. Muameleleri 
tamamlanınca nezaret altmda derhal sevkolu
nurlar. 

Firar veya izinsiz olarak geçen müddetlerle, 
herhangi bir mahkemece verilip infaz edilmiş 
olan hürriyeti bağlayıcı ceza müddetleri muvaz
zaflık ve ihtiyatlık hizmetlerinden sayılmaz. 
Disiplin cezaları hizmetten sayılır. Beraatle 
neticelenen dâvalarda mevkufluk müddetleri 
hizmetten sayılır. Ancak muvazzaflardan altı 
ay ve ihtiyatlardan bir buçuk ay talim görme
miş olanlara bu müddet tamamlattırılır. 

MADDE 15. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 16. — Hükümetin teklif i. aynen 

MADDE 17. — 95 nci madde, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

îşbu kanunda yazılı vazifelerini yapınıyan 
şube reisleriyle muhtar veya vekilleri fiillerine 
uygun kanun maddelerine göre cez?alandınlır-
Jo r . • 

.(S. Sayısı.: 17). 
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MADDE 18. — Askerlik kanununa aşağıda
ki iki mıadde eklenmiştir: 

EK MADDE — Bakayalarla emsalleri silâh 
altma alınmış olan yoklama kaçaklarından em
sallerinin kıtaya girdiği tarihten itibaren ara
sız on sene içinde sağlıklarına veya öldüklerine 
dair kafi bir kanaat getirilmediği doğduğu 
veya ikametgâhı köy ihtiyar meclisi veya ma
halle ihtiyar heyeti mazbatasiyle tespit ve tev
sik edilenlerin bu akıbetleri, mensup oldukları 
kaza veya vilâyet idare heyeti karariyle tasdik 
olunduğu takdirde nüfus ve şube kütüklerindeld 
kayıtlarına bu yolda işaret edilerek takiplerin
den sarfınazar olunur ve mevcut gösterilmezler. 
Bunlardan sağ oldukları sonradan anlaşılanlar 
hakkında yoklama kaçağı veya bakaya muame
lesi yapılır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden itibaren üç ay içinde mahallî askerlik şu
belerine müracaat ederek askerlik durumlarını 
kayit ve tesbit ettirmiyen yoklama kaçağı ve ba
kayaya tebligat yapılmış sayılarak haklarında 
Askerî Ceza kanunun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 19.• — Askerlik Kanununun 19 ve 
45 nci maddeleri lağvedilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 21. — Bu kanunun lıükimnerini ic
raya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

4. IV. 1944 
Bş.• V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu 11. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. Y. Mal V. 

Hilmi Ilımı ' N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı D ay Fuad Sirmcn 

S. İ M . V. G.I..V. Zr. V. 
Dr.Il. Alaiaş SuadlI.Ürgüblü Ş.R. Ilatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A,J?.Cebesoy Celâl S. Siren 

MADDE 18. — Askerlik Kanununa aşağıda
ki madde eklenmiştir. . 

EK MADDE — Bakayalarla emsalleri silâh 
altma alınmış olan yoklama kaçaklarından em
sallerinin kıtaya girdiği tarihten itibaren ara
sız on sene içinde sağlıklarına veya öldüklerine 
dair katî bir kanaat getirilmediği doğduğu ve
ya ikametgâhı köy ihtiyar Meclisi veya mahal
le ihtiyar heyeti mazbatasiyle tesbit veya tev
sik edilenlerin bu akıbetleri, mensup oldukları 
kasa veya vilâyet idare heyeti karariyle tasdik 
olunduğu takdirde nüfus ve şube İditüklerin-
deld kayıtlarına bu yolda işaret edilerek takip
lerinden sarfınazar olunur ve mevcut göste
rilmezler, Bunlardan sağ oldukları sonradan 
anlaşılanlar hakkında yoklama kaçağı veya ba
kaya muamelesi yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanun neş
rinden itibaren altı ay içinde mahalli askerlik 
şubelerine müracaat ederek askerlik durumları
nı kayıt ve tesbit ettirmeyen yoklama kaçağı 
ve bakayaya tebligat yapılmış sayılarak hakla
rında Askerî Ceza Kanununun hükümleri tat
bik olunur. • " ? 

MUVAKKAT MADDE 2 . - 4 ncü maddenin 
hususi işlerde askerlik muamelesi yaptırılmış 
hüviyet cüzdanı aranılması hükmü, bu kanun 
neşrinden altr ay sonra tatbik olunur. 

MADDE 19. —- Askerlik Kanununun 19 vo 
ve 45 nci maddeleri lağvedilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 21. — Hükümetin teklifi aynen. 

,(S. Sayısı .: 17 ) 



iâ 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN D M Î Ş T İ R Î Ş İ 

Askerlik kanunu lâyihası :; ' * ' 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek işbu kanun 
mucibince askerlik yapmağa mecburdur. Erden asteğmene (hariç) kadar olanlara 
(erat) denir. 

İKİNCİ MADDE — Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı ve 
yazılacak olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene likicikânunun birinci 
gününden başlıyarak 46 yaşma girdiği sene İkincikânunun birinci gününde bitmek 
üzere en çok 26 sene sürer. Yerli nüfus kütüklerinin birinde yazılı olmıyan kimse
lerin yabancı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır. 

Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı; geldikleri yılda nüfus kütüklerine 
geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olunur. Nüfus doğum kâğıtlarında doğumla
rının ay ve günü yazılı olmıyanlarm doğum günleri yılın Temmuzunun birinci gü
nü sayılır. 

Geldikleri yıl İkincikâııun birinde 22 yaşını bitirmiş olanlar muvazzaf hizme
te tâbi tutulmayıp yaşıtları erat arasına ihtiyata geçirilirler- Bu gibilerin her 
ne sebeple olursa olsun nüfus kütüğüneyazılmalarıımı gecikmiş olması, geldik
leri zaman yaşlarına göre başlıyacak olan askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar 
nüfus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlıyarak iki yıl geçmedikçe talim, manev
ra ve başka iş için silâh altma çağrılmaz lar. 

Geldikleri yıl İkincikânun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar mufazzaf 
hizmetini yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak Dunlardan geldikleri tarihte (16 : 22 
dâhil) yaşında olupta Hükümetçe iskân edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yer
de yurt tutanların muvazzaflık -hizmetleri, nüfus kütüğüne kay doldukları tarihten 
başlıyarak iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri, en yakın piyade kıtalarında yaptırıl
mak üzere 6 aya indirilir. Hükümetçe iskân edilmiyenler veya Hükümetin gösterdi
ği yerde yurt tutmak istemeyenler yalnız iki yıllık geciktirme hakkından istifade 
ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri yedeksubay yetişecek derecede olupta geldikleri ta
rihte 22 yaşını bitirmiş olanlarla .memleketlerinde askerlik yapmış ve fakat 22 
yaşını bitirmemiş olanlardan yedeksubayı olmak istiyenler ve geldikleri tarihte 
22 yaşını bitirmemiş ve memleketlerinde askerlik (itmemiş olanlar iki yıl gecik
tirme müddetinden sonra 1076 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Muhacirler arasında önce tâbi oldukları Hükümet ordsunda yedek veya mu
vazzaf subayı olanlardan lâznngelen evsafı taşıyanlar staja tâbi tutularak yedeksu-
baylığa geçirilirler. 

Umumî seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak nüfus kütüğüne kaydolundukları 
tarihten başlıyarak 3 ay geçmemiş olanların silâh altına alınmaları 3 ayın sonuna 
bırakılır. Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayıtlarını yatırmıyanlar yukarıdaki mu
afiyetten istifade edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel verdiklerini 
tevsik edenler tekrar muvazzaf hizmete tâbi tutulmayıp yaşıtları yerli erat ile 
ihtiyata giçirüirler. . ; , , . . - • ' • _ . _ \ i . 

'. .(S. Sayısı: 17)] 
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Türkiye içinden bir iskân mıntakasından diğer bir iskân mıntakasına Hükü
metçe nakil olunarak yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete tâbi olup da 
bunu henüz yapmamış olanların bu hizmeti eri, yeri eşecekleri ye/re-vardıkları ta
rihten. başlıyarak iki yıl geciktiriliu ve en yakın -.piyade- kıtalarında yaptırılmak 
üzere (5 aya indirilir. 

Kanunen muhacir taııınmıyan mülteciler ve ecnebilerden Türk vatandaşlığına 
girenler vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli erat gibi 
askerliklerini yaparlar. • 

Göçebelerden• Hükümetçe yerleştirilmiş ve yerleştirilecek veya Hükümetin 
gösterdiği -yerde yurt tutmuş veyahut tutacak olanlar yerleşme yerine vardık
ları tarihte yaşıtları erat ihtiyata alınmış ise ihtiyata geçirilir. İhtiyata almmıyacak 
olan ve askerlik çağında bulunanların muvazzaf hizmetleri mezkûr tarihten itiba
ren iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak 
üzere altı aya indirilir. n - \ 

Yerleşme tarihinde yoklama kaçağı, bakaya,, saklı, firar ve izinsiz vaziyetle
rinde olanlar cezalandırılmazlar. 

ÜjÇÜNOÜ MADDE — Askerlik çağı yoklama devri, muvazzaflık ve ihtiyat 
olmak üzere üç devreye ayrılır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından 
kıtaya duhule kadardır. 

Yoklama devrinde bulunup 8 nci madde mucibince askere istenmesi zamanı 
gelmemiş olanlarla 19 yaşında bulunanlar, seferberlik zamanlarında veya fevka
lâde hallerde Millî Müdafaa Yekâl etinin istemesi ve İcra Yek i 11 eri Heyetinin ka
bul ve Reisicumhurun tasdik eylemcsiylc askere alınabilirler. 

Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapılmış olanlaı sevkolunurlar. Yokla
maları yapılmamış olanlar için Millî Müdafaa Vekâlet inin ' tâyin edeceği 
herhangi bir zamanda askerlik meclisleri derhal, toplanarak bunların .yoklanlaları
nı yaparlar ve askerliğine karar verilenler askere alınır. 

Bu suretle askere alınanların kanunen alınmaları lâzımgeleıı güne kadar ya
pacakları askerlik, muvazzaf hizmetlerine mahsup edilir. 

XBERJ:NTC! MADDE — •Muvazzaflık devrinde her sınıfın hizmet müddeti aşa
ğıda yazılıdır: _ 

A) Deniz smıfı: 3 sene; ""•"'• - "i 
B) Jandarma, gümrük muhafaza Âe orman .korunursınıfları: 2J5 sene; 
C) Harp sanayii( kara, deniz ve ha ya fabrikaları) sınıfı: 
1. Erkek sanat enstitülerinin .on az birinci devre mezunlarından harp sana

yii sınıfına ayrılanlar 1,5 sene; 
2. Diğerleri iki sene; .. " 
D) Hava sınıfı: 
.1. Ortaokul tahsili olırpta 'Türkküşü (C) brövesini, almış olanlar 1,5 sene; 
2.••.'Diğerleri 2 sene; 
E) Yukardakilerdeıı başka bütün sınıflar iki sene; 
E) Muvazzaflık hizmetinin başlangıcı kıtaya duhul günüdür. İki seneden zi

yade muvazzaflık yapacakların fazla yaptıkla rı hizmet müddetleri • askerliklerinin 
karşılığı olmak üzere askerlik çağlarının sonundan iki kat düşürülür, 
- X ALTINCI MADDE — Askerlik çağından çıkmış olsa dahi muvazzaflık v hiz

metine tabi olan hiç bir fert muvazzaflık hizmetinden istisna edilemez. Ancak her
hangi bir kanım icabı muvazzaflık hizmete tâbi tutulmıyanlar bundan müstesnadır; 
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YEDİNCİ MADDE — Muvazzaflık devrinin bitiminden askerlik (çağının so
nuna kadar olan kısım ihtiyat devridir. 

Deniz sınıfında askerlik yapıp ihtiyata geçenlerin deniz sınıfına alınınryacak 
olanları. kara ordusu 'ihtiyatı sayı lir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Her sene son yoklamanırı yapılarak numara çeken 
veya numarasız asker edilenler ihtiyaca g'övo Millî Müdafaa Vekâletinden verile
cek emir üzerine 21 yaşma girdikleri sene Mayısının veya İkmciteşrinin birinci 
günlerinde kıtalara girmiş bulunmak üzere bir veya iki defada çağırılırlar. 

X DOKUZUNCU MADDE — İhtiyaç halinde askerin toplanması ve terhisi za
manları G enelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve İcra Vekilleri Heyetinin 
kararı üzerine M. M. Vekâletince kısmen veya kamilen değiştirilebilir vefekalade 
hallerde muvazzaflık müddetleri dahi İcra Vekilleri Heyeti karariyle lüzumu ka
dar uzatılabilir. — _;_; . '. 1 • : • • • • - : • -1; 

ONUNCU MAJDDE — Her askerlili şubesinde numarasız eratın hepsi ve 
numaralılar ihtiyaç nisetinde ve numara sırasiyle askere almdıktan sonra fazla 
kalanlara (artık erat) denir. 

Artık erat lâzım olduğu vakit arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar askerlik 
yapmak üzere çağırılabilirler. Arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar çağırıfmamış 
olan artık erat arkadaşlariyle ihtiyata geçirilir. 

Kısa hizmet yaparak veyahut yaşıtlarından evvel askere giderek muvazzaf hiz
metlerini bitirdikleri için ihtiyata geçmek üzere terhis edilenlere (ruhsatlı erat) 
denir. Ruhsatlı erat ihtiyata geçinceye kadar seferberlik olmadıkça tekrar mu
vazzaflık hizmeti için askerliğe çağırılamaz. 

ON BİRİNCİ MADDE — Gönüllü asker ancak deni z ve jandarma smıflariyle ge
ri ikli erbaşlık için alınır. Gönüllü için asgari kabul haddi 18 yaşını ikmaldir. 

ON İKİNCİ MADDE — Son yoklamada bıüunmıyan ve ne için bulunmadıkla-' 
rina dair bu kanunda yazdı bir.mazeret gösterememiş olanlara (yoklama kaça
ğı) ; son yoklamada bulunarak numara ile veya numaprasız asker edildikleri halde 
istenildikleri sırada gelmiyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıtalara gitmek
sizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara (bakaya); askere vardık
tan sonra izin almaskzm savuşanlara (firar).; askerde iken işleri için veyahut has
talanarak izin veya tebdilhava aldıkları halde izin ve tebdilhava gününü geçiren
lere de (izinsiz); yirmi yaşlarına girmiş oldukları halde adi arını nüfus kütüğüne 
geçirmemiş bulunanlara da (saldı) denir. 

Umumiyetle altı ay ve daha fazla talini görmüş erata (Usta asker); 6 ay
dan daha az talini görmüş veya hiç talim görmemiş erata; da (Acemi asker) denir. 

Askerlik daireleri 
OK ÜgÜNCÜ MADDE — Asker almak işle finde Türkly e Cumhuriyeti Kol

ordu mıntakalarma ve kolordu mmtakalari askerlik dairelerine, askerlik daire
leri askerlik şubelerine ayrılmıştır. -'Şubeler dairelere, daireler tümen veya kolor
dulara ve kolordular Millî Müdafaa Vekâletine bağlıdır. -

Yoklama 
. ON DÖRDÜNOit MADDE — Askerlik «ağına girenlerin,;askef kütüğüne ya

zılmaları ve sağlık ve sağlatnlıklariyle okuyup, yazmaları ve tahsil dereceleri. 
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sanatları ve nerelerde bulundukları hakkında, yapılacak tetkikata . (Yoklama) 
denir. ' . - . . . • • ' . • 

Askerlik çağma girenlerden yoklama devrinde .bulunanlar; biri 20 yaşlarına 
girdikleri senenin ikmcikânun birinci gününden bağlıyarak Haziran sonunda bit
mek üzere (İlk yoklama), diğeri her askerlik dairesi dâhilinde temmuzun birinci 
gününden birinci teşrinin sonuna kadar devam eden müddet içinde bitmek üzere 
(Son yoklama) altı iki yoklamaya tâbi tutulurlar. Bu yoklamalar yapılırken ruh
satlı erat ile ihtiyatların dahi yoklamaları yapılır. i . . j l „ 

ON BEŞİNCİ MADDE — İlk yoklama şube reisi veya şube subaylarından 
biri ile kazanın nüfus memuru veya kâtibi tarafından birlikte köylerde ve mahal
lelerde yapılır. 

Askerlik çağına girenlerin son yoklaması askerlik meclislerince, ruhsatk ve 
ihtiyat eratın son yoklaması da askerlik şubeleri subay ve memurları tarafından 
kazaları merkezinde yapılır. • - _ __ ,. _•• . . _._>, 

ON ALTINCI MADDE — Yoklamaya çıkacak subaylarla memurlara kendi 
vekâletlerince usulü veçhile harcırah verilir. ^ .! __,ı 

X ON YEDİNCİ MADDE — Her sene askerlik çağma giren erkeklerin nüfus 
kütüğündeki adlariyle soyadları, baba adı ve doğumlarını .gösterir tasdikli künye 
defterleri bir ay evvel nüfus idarelerinden 'askerlik şubelerine verilir. Bu kün
yelerle geçen, senelerden ertesi seneye bırakılmış olanların künyelerini şube ve 
nüfus mmurları birlikte iki nüsha yoklama defterine karşılıklı olarak geçirirler. 
Bu defterlerin altları askerlik şubeleri ve nüfus idareleri taralından müştere
ken tasdik olunur. Bu defterlerin birisi şubede, diğeri nüfus idaresinde kalır. Bu 
defterler ilk ve son yoklamada esastır. 

Her sene bu def terlerdeki künyeler şubelerce her köy ve mahalle için örne
ğine göre jkincikâııunuıı birinci gününden itibaren ikişer nüsha olarak hazırlana
cak ihbariye cetvellerine yazılarak köy ve mahalle muhtarlıklarına gönderilmek 
üzere mahallin en büyük mülkiye âmirine verilir. Mukabilinde bir vesika ahım*. 
Asılan cetvel on beş gün sonra kaldırılarak muhtar tarafından muhafaza edilir. 
Herkes asılan bu cetvelde göreceği yanlışlığı veya adları yazılmamış olanları, ken
di adları olsun veya olmasın, yoklama memurlarına veya askerlik şubelerine bildi
rirler. Mahalle .ve köy muhtarları veya vekilleri bu hususta istenilen ve gereken 
malûmatı yoklama memurlarına, bildirmeğe mecburdurlar. 

İlk yoklama memurları ilk yoklama müddeti içinde köy veya mahallelere gi
derek yoklamayı yaparlar ve askerlik çağma girmiş olanlar, cetvellerde adları 
bulunsun, bulunmasın, bu yoklamada sağlamlığı, okuyup yazması, tahsil dere
cesi, sanatı ve bulunduğu yer hakkmda yoklama memurlarına kendisi giderek ma
lûmat vermeğe, yahut yazı ile veya başka birisiyle bunları bildirmeğe ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarını göstermeğe mecburdular. Bu suretle ilk yoklaması yapılan 
herkesin yoklama neticesi şube ve nüfustaki yoklama defterlerine ve nüfus hü
viyet cüzdanının askerlik hanesine yazılarak yoklama memurları tarafından tas
dik olunur. Son yoklamada bu cüzdanlarla bulunudkları mahallin askerlik mecli
sine her halde gelmeleri ve gelmiyenlerin cezalandırılacağı kendilerine veya vekil
lerine anlatılır. 

X ON SEKİZİNCİ MADDE —- Askerlik çağında olupta ilk ve son yoklamalarını 
yaptırdıklarına veya yaşıtları askere çağırıldıkları halde muvazzaflıklarını yap
tıklarına veya askerlikten büsbütün çıkarıldıklarına veyahut ertesi seneye bıra
kıldıklarına dair nüfus hüviyet cüzdanlarını salahiyetli makamlara işaret ettir-
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liıemis olanlar resmî veya hususi bir hizmette çalıştırılmazlar. ^ 

Nüfus hüviyet cüzdanı gösterilmesi mecburiyetini istilzam eden herhangi bir 
işte nüfus hüviyet cüzdanında usulüne uygun askerlik kayıtlan, bulunmıyanların 
işleri görülmez. 

Son y olüama 
ON 'DOKUZUNCU MADDE — H e r sene Temmuzun birinci gününden bpaşla-

mak üzere askerlik meclislerince o sene yoklama defterine yazılmış olanlarla 
geçen sene askerlik meclislerince yapılan son yoklama üzerine ertesi seneye bıra
kılmış bulunanların son yoklamalarına başlanır. 

X YlRMlNCl MADDE — Askerlik meclisleri aşağıda gösterilen kimselerden 
mürekkeptir: 

1. Mahallin en büyük mülkiye âmiri (veyayerine göndereceği zat); 
2. Askerlik şubesi reisi veya vekili; 
3. Nüfus müdürü veya memuru; 
4. Mahalli idare heyetinden ve belediyesinden birer zat; 
5. îk i hekim (birisi sivil olabilir). 
Bunlardan en büyük mülkiye âmiri ('veya yerine göndereceği zat vali muavini 

ise) meclise reis olur. Şube reisi veya vekili de muavin olur. 
Şubedeki diğer subaylar ile köy ve mahalle muhtar veya vekilleri, sorulacak 

işlere dair malûmat vermek ve rey sahibi olmamak üzere mecliste bulunurlar. 
Askerlik meclisi kararivle asker edilenlerden yedeksubayı yetişecek derecede 

tahsili olanların sınıfları Millî Müdafaa Vekâletince tâyin olunur. Diğerleri aşağı
dayazılı encümence muhtelif sınıflara ayrılırlar: 

1. Şube reisi veya vekili (Reis) 
2. Meclis hekimleri (Âza) 
3. Jandarma subayı (Âza) (Yalnız j and a rm ay a ayrılacak, erat hakkında rey 

sahibidir). > 
4. Deniz subayı. (Âza) denize erat verecek sahil şubelerinde bulunur. Yalnız 

deniz eratı hakkında rey sahibidir. 
idare heyeti kararivle numarasız asker edilenlerin sınıflarının tâyini, mınta-

kasında bulundukları kolorduya aittir. 
YİRMİ BiRÎNOl MADDE — Bu ayrılma keyfiyeti beden kabiliyeti tali

matnamesinin cetveline ve Millî Müdafaa Vekâletinin tertibatına müsteniden kol-
ordularea bildirilecek ihtiyaca göre tesbit edilir. Askerlik meclis ve encümenle
rince verilecek kararlar; reylerin çokluğuna ^vo kabul edilir. 

Reyleri müsavi ise reisin bulunduğu tarafın reyi kabul olunur. Reyleri ka
bul olımımyanlar, reylerini yoklama defterine yazabilirler. Bunlar ve işbu kanun 
haricinde yapıldığı anlaşılan muameleler hakkında herhangi bir kimse tarafından 
verilecek arzuhaller icabında askerlik daireleriyle kolordu ve Millî Müdafaaca so
rularak düzeltilir. Buna da kanaat etmiy enler Devlet Şûrasına müracaat ede
bilirler. 

YİRMİ i K l N C l MADDE — Kolordu komutanları askerlik meclislerinde 
bulunması lâzımgelen askerî hekimleri vaktinde tâyin ederler ve eksik kalacak 
olanları Millî Müdafaa Vekâletine bildirirler. Millî Müdafaa Vekâleti Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâleti yi o muhabere ederek hekim noksanlarını sivil hekim
lerden tamamlar ve sahil şubelerinde bulunacak deniz subaylarını da tâyin eyler. 
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X YİRMÎ ÜÇÜNCÜ MABBE — Askerlik şubeleri mahallin, en bitnik mülkiye 
amiriyle lıaberleşei'ek. askerlik meclisinin isim kamın ile kararlaştırılmış olan 
günde toplanmasını temin eder ve o sene askerlik cağına girmiş--• olanlara geçen 
senelerden ertesi seneye bırakıl iniş olanların askerlik meclisine gelme günlerini 
ve celbedilceekleriu yalnız doğumlarını göstermek suretiyle iki nüsha son yokla
ma ilân kâğıtları hazırlarlar ve mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi ederler. 

Mülkiye âmirleri bu ilân kâğıtlarım bütün resmî vasıtalardan istifade ederek 
mahalle ve köy muhtarlarına gönderirler. Muhtarlar veya vekilleri ilân kâğıtları~ 
mıı bir nüshasını mahalle veya köyün münasip bir yerine asarlarlar. Ve keyfiyeti 
sair vasıtalarla da ilân ederler. Son yoklamanın bu. suretle halka ilân edildiğini 
diğer ilân kâğıdı üzerinde tutulacak bir zabıtla tevsik yo tasdik ettjkten sonra 
bu nüshayı askerlik şubesine verilmek üzere en büyük mülkiye, amirine-vesika mu
kabilinde teslim ederler. Bu ilân üzerine askerlik meclisine gelıniyenler yoklama 
kaçağı muamelesine tâbn tutulurlar. ( •'-

X YÎRMl DÖRDÜNCÜ" MADDE — Mahal e ve köy muhtarları veyavekilleri, 
işbu ilân üzerine/ ilk yoklama için asılmış olan ihbariye cetvelerinde adları yazılı 
olanlardan köy ve mahallelerinde bulunmıyanların nerede've ne gibi işlerde bu
lunduklarını,- köy veya mahallelerinde bulundukları halde askerlik şubesine -gi.de-
miyecek derecede hasta veya çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini, 
hapisde olanların hangi cezaevinde -bulunduklarını ve .'mahkumiyet müddetlerini, 
mevkuflar varsa, niçin ve nerede mevkuf .bulunduklarım, ortaokullarla lise ve mu
adili meslek okullarında ve yüksek tahsil' müesseselerinde' bulunanların hangi 
okulda ve ne vakittenberi okumakta olduklarını askerlik, meclisine' haber ver
mek üzere öğrenmeğe ve bunların her biri hakkında bu durumlarını gösterir birer 
ilmühaber yanarak askerlik meclisine vermeğe ve mevcut olanlarla birlikte muay
yen alinde askerlik meclisine gelmeğe mecburdurlar. 

t lân zamanında şubesi mmtakası•• dışında- bulunanlar, bulundukları yerlerde 
yamlmlş olan son yoklama ilânları ile çağırılmış sayılacaklarından ora askerlik 
şubesine müracaata mecburdurlar. Müracaat etnüyenler yoklama kaçağı muamele
sine tâbi tutulurlar.' . 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar hakkında o yerdeki gazetelerle ilân yapılaca
ğı gibi avrıca konsolosluklarca da oturdukları yere iadeli taahhütlü mektup gön
derilir. Oturdukları veri değiştirdikleri halde konsolosluğa'-haber verraiyenler 
nerede bulunursa bulunsunlar yapılan ilân ve gönderilen mektupla çağırılmış 
sayılırlar ve gemlediklerinden dolayı yoklama kaçağı muamelesine tabi .tutulurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlardan fakir oldukları konsolosluklarca tesbit 
ve tasdik ol ıınanl arın mahallerinde muayeneleri yo askerlik -.muameleleri için ge
reken masrafları Millî Müdafaa Vekâletince ödenir. 

X YÎR-MÎ BESÎNCÎ MADDE — Çağırılan kimselerden köy ve mahallelerinde ve
ya kazalarının diğer bir köy veya mahallesinde bulunanlar kazaları merkezinde, köy 
veya mah ali elerinde ve kazaları dahilinde olmıyanlar bulundukları mahallin 
kazası merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, ecnebi memleketlerde bulu
nanlar bulundukları yerdeki elçilik ve konsolosluklarda, nüfus hüviyet cüzdan-
lariyle ve bir okuldan mezun olmuşlarda, bu okuldan almış oldukları diploma ile 
bizzat bulunmağa mecburdurlar. Bizr/at bûlunamıyacak derecede hasta ve çürük 
olanlarla hanisto veya orta. lise ve muadili okullarla yüksek tahsil müesseselerinde 
tahsilde bulunanlar hastalıkları hakkında rapor veya okumakta oldukları okullar 
dan verilmiş ve maarif idarelerinden veya elçilik ve konsolosluklardan tasdik 
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"edilmiş bir vesika göndermeğe ve hapiste veya tahsilde bulunduklarını bildirme
ğe mecburdurlar. • 

Yapılan ilânlar ve askerlik şubelerinden verilen haber üzerine hapiste bulu
nanların mahpusiy etleri sebebini ve mahkûmiyet müddetlerini müddeiumumiler, 
tahsilde bulunanların tahsilde bulunduklarını ve 34 neü maddenin (O) fıkrasının. 
tırnak işareti içindeki 1 - 7 nei bentelerle ilgili olmadıklarını müessese ve okul 
rektör, dekan ve müdürleri ayrıca askerlik şubesine bildirirler. 

Askerlik meclisleri s.on yoklamaya gelmiyenler hakkında ayrıca tahkikat yâ-; 
parlar ve bu tahkikat neticesine ve sıhhî durumlarına göre karar verirler. 

"Kazaları dışındaki askerlik meclislerine müracaat edenlerin smıılarının tes
hirine ve mükerrer birinci numara ile asker edilmelerine müracaat.ettikleri asker
lik meclisince karar verilir. Bu muamele derhal asıl şubelerine bildirilir. 

•Ecnebi-memleketlerde bulunanlardan elçilik ve konsolosluklara müracaat 
edenlerin yoklamaları en çabuk bir vasıta ile kazaları askerlik şubesine bildirilir. 
Tasdikli raporları veya tasdikli tahsil vesikaları gönderilir ve hapiste olanların 
mahpusiy etleri sebebi ve mahkûmiyetleri müddeti yazılır. Bunların askerlikleri 
bu haberlere göre kararlaştırılır. • 

Hastalıkları haber vermelerle ecnebi memleketlerde olup maluliyet iddiasın
da bulunanların, birlikte muameleye tâbi arkadaşlarının şevki zamanında mua
yeneleri yaptırılarak askerliklerine karar verilir ve sınıflarının tesbi tiyi e şevkleri 
hususu Millî Müdafaa Yekâletiinee tan zim olunur. 

.. Son yoklama zamanım geçirdikten sonra hastalığı olduğunu veya sair bir se
beple gelmediğini iddia edeceklerin iddiaları dinlenmez. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Kararlaştırılan günde hangi köy ve mahallede 
bulunanların yoklaması yapılacak ise ona ait yoklama defterindeki isimler aşikâr 
olarak okunur. İsimleri okunanların muhtar veya vekillerinden ve arkadaşların
dan sorulur. Gelenlerin nüfus hüviyet cüzdanları istenilerek yoklama defterin
deki ismiyle karşılaştırılır. Birbirini tutnuyaeak olursa sebebi sorulur ve anla
şılarak kanun dairesinde düzeltilir ve meclis hekimleri, tarafından bütün vücutleri 
muayene ettirilir. Askere elverişli olup olmadıklarına ve kısa hizmet şartlarım 
haiz bulunup' bulunmadıklarına göre askerliklerine karar verilir. Yerilen karar
lar yoklaması yapılanlara tebliğ ve şube ye nüfustaki yoklama defterlerinin ve 
hüviyet cüzdanlarının mahsus hanelerine işaret edilir/Hekimler hastalığın ne ol
duğunu YQ askerliğe yarayıp yarayamıyacağıuı ve bunun beden kabiliyeti talimat
namesi cetvelinin hangi maddesine göre yapıldığını yoklama defterine yazar ve 
altını imza ederler. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Son yoklamaları yapılan kimseler beden kabi
liyeti talimatnamesine göre aşağıdaki kısımlardan birine ayrılırlar: 

1. Sağlamlar; 
2. Sakatlar; 
3. Çürükler. 
Sağlamlar ve sakatlar asker edilir.. 
Muvakkat çürüklerle son yoklamadaki sair halleri dolayısiyle yoklamada katı 

kai'ar veril emiy eni er ertesi seneye bırakılır. Daimî çürükler askerlikten büsbütün 
çıkarılır. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Sağlam veya sakat askerlik yapabilecekleri 
anlaşılanlara ayrı ayrı numara çektirilir.. Askere çağırılmak işbu numara sıraları
na göre yapılır, 

(S. Sayısı: 17)! 
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Nıınıara çektirilmeksizin asker edilecekler sıraya tâbi tutulmaz ve birinci nu
marayı alanlardan d ab a evvel çağırılır. 

YÎRMÎ "DOKUZUNCU MADDE — 26 ncı madde mucibince isimleri okunan
lardan kazalarının dışarısında olup son yoklama ve numara çekilmesi bitinceye 
kadar sağlamlıkları ve tabşikdereceleri hakkında haber gelmemiş ve bulundukla
rı yerlerin köy-ve mahalle muhtarlarmea bilinmemesi sebebiyle ahvali-mahalle
rinden sorulamamış veyahut kazaları dahilinde veya ecnebi memleketlerde bulu--
n'upta son yoklama sırasında askerlik meclislerine ve elcilik ve konsolosluklara gel
memiş ve 25 nci madde veçhile gelmemeleri sebebini bildirmemiş erat yoklama 
kaçağı tanınarak isimleri mahsus defterine yazılmakla beraber elde edilmeleri 
için başkaca mahallin en büyük mülkiye âmirine verilir ve elde edilecekler hak
kında ceza faslında yazılı maddeler gereğince muamele yapılır. Bu defterler üze
rine yapılan takibat derecesi her sene askerlik meclislerince tetkik ve icabı icra 
kılınır. " .• .• 

X OTUZUNCU MADDE — Kazaları dışındaki askerlik meclislerine 'müracaat 
ederek askerliklerine karar verilmiş olanlaıin voklamaları asıl'şubelerine bildiri- ' 
linçe askerlik meclisi veya idare heyeti tarafından şube ve nüfustaki yoklama 
defterlerine işaret olunur. 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Her kazada numara çekildikten sonra örneği 
veçhile bir istatistik cetveli yapılır. Ve alt tarafı askerlik meclisi reisi ye azaları 
tarafından tasdik edilerek yoklama defterine yapıştırılır.. î şbu istatistiğin yapıl-
masiylc son yoklama bitmiş sayılır. Bu cetvelin örneği şube 'tarafından askerlik 
dairelerine ve askerlik dairelerince dahi şubelerden gelen cetveller birleştirilerek 
tümen veya kolordulara ve kolordulardan Millî Müdafaa Vekaletine gönderilir. Bu 
cetveller erat tertibine esastır. 

OTUZ ÎKİTsTCÎ MADDE.— "Ruhsatlı ve ihtiyat eratın şubeler tarafından ya
pılacak ilk ve son yoklama muamelâtı şunlardır: 

A), ölenlerin ölüm tarihini öğrenmek ve nüfusça kayıtlarını düşürmek; 
B) Malûl oldukları baber verilenlerin kütüklerine işaret ve muayenelerini 

temin etmek; 
''OY Herhangi bir seferi)erlik ve manevrada bu kanunda vazıh sebeplerle si

lahı altma' almamıyaealdan ayırarak kütüklerine işaret etmek ve askere almağa 
müteallik diP-er hususları tetkik eylemek: 

D) Yoklama neticesini bir cetvele doldurarak askerlik dairelerine gön
dermek; 

E) İhtiyat- eratın yoklaması yanılırken-o yerde yoklama kaçağı, bakaya, izin
siz, firar ve saklı bulunup bulunmadığını öğrenerek varsa elde etmek; 

Kısa Tıismct ' •. 
OTUZ. tîOînVÖtt MADDE — Aşağıda yazılı şart lan haiz olanlar .aşağıdaki 

fıkralarda erösterilo'u kısa hizmetlerden biriyle 'muvazzaf hizmetlerini yanarlar: . 
AV Hususi kanunu mucibince yedeksubavı olacaklar için mezun • olduklaıı 

okul dermesine ve bn okullarda askerlik dersi ve kampı görmüş olun olmadıkları
na görr> hi'/met müddetleri 6,,7. 8, 0. 10 ve 12 aydır. 

Tedeksubav olmapa livakat söstcrcmivenlerin kısa. hizmet haklan kaldırıla
rak muVar*r/af hizmetleri îsbu kanuna göre tamamlattırılır. 

B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup işbu şahadetnameleri havaokulu-ko-
(S . Sayısı : 17) ^ 
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mulanlığmca tasdik edilıniş olanlardan askerî tayyarecilikte fiilen hizmet edecek 
olanlar 12 ay; • • 

C) 3 ve daha ziyade oğlu olup da bunlardan ikisi askerliğini yaparken ve
ya tebdilhavada iken ölmüş bulunan baba veya dul ananın üçüncü ve diğer oğulları 
12 ay; 

D) 3 ve daha ziyade oğlu askerde veya tebdilhavada ölmüş bulunan baba 
veya dul aııanm diğer oğulları aİtı ay muvazzaf hizmet yaparlar. 

Bir baba veya dul anamn askerde öldükleri resmen belli olan oğullarından 
başka yine askerde beş sene âkibcti meçhul kalan oğulları da varsa diğer oğulları 
O ve D fıkralarındaki hükümlere tâbi tutulurlar. 

Eratın âkibetinin meçhul sayılması için: ' ! > : 
1. Askerlik şubesi kayıtlarında sevkedildiği yazılı olduğu halde sevk tari

hinden itibaren beş yıl resmî bir haber veya kıtasınca tasdikli bir mektubu gel
memiş olmak; 

2. Kıtaya girdiğine dair şube veya kıtalarında kaydı bulunduğu, halde o 
tarihten itibaren beş yıl aynı suretle bir -haber alınmamış bulunmak lâzımdır. 

Bu muamele ihtiyar meclislerinin veya heyetlerinin yapacakları tahkikat 
üzerine verecekleri şahadetnamelerin kaza veya vilâyet idare heyetlerince tasdik 
edilmesi. suretiyle tesbit olunur. 

C ve D fıkralarma göre kısa hizmet yapacaklar en yakın piyade kıtalarına ve
rilir. 

E) 1. Binicilikleri binicilik idman kulüplerinden veya kazaları belediyesin
den tasdik edilenlerden 5 - 7 yaşında ve en az 1,45 yüksekliğinde süvariye elve
rişli sağlam kendi bineği ve numunesine uygun tam teçhizatlı eyer takımiyle (cilt 
başlık, gem ve kantarma, göğüslük, kuburluk, velense, altı aded terki kayışı, bir 
aded cağ torbası); 

2. Arabacı oldukları kazaları belediyesinden tasdikli olanlardan orduda kulla
nılmağa elverişli çift atlı yük arabasiyle; 

Belediyeden ehliyetnamesi olanların Millî Müdafaa Vekâletinin tâyin edeceği 
vasıflarda ve avadanlık ve teçhizat talimatına göre malzemesi tamam olan motosik-
letleriyle; 

3. Millî Müdafaa Vekâletinin tâyin edeceği vasıflarda otomobil, kamyon ye 
kamyonetiyle; müracaat edenler 12 ay muvazzaf hizmete tâbi tutulurlar. 

İşbu hizmet, kıtaya girinceye kadar, kendilerinin ve hayvan ve vasıtalarının 
yol ve sair masrafları kendileri tarafından verilmek şartiyle kadrolarında binek ve 
bu vasıtalar bulunan ve kadrosu müsait olan istedikleri birliklerde yaptırılır. 

Bu suretle bineğiyle askere sevkedilenler, kıtaya girdikleri günden itibaren beş 
yıl, atlı arabalariyle ve motosikletlcriyle sevkolunanlar üç yıl, otomobil, kamyon 
ve kayonetiyle sevkedilenler muvazzaflıklarının devamı müdetince hayvanlarım, 
eyer takımlarını, arabalarını, motosikletlerini ve bunların avadanlık ve yedek 
parçalarını, otomobillerini, kamyon ve kamyonetlerini muhafazaya mecburdurlar. 

Her ne sebeple olursa olsun bu müddetlerden evvel bu hayvan ve vasıtalar el
den çıkarılır veya ziya ve telef vuku bulursa yerme aynı vasıflarda diğerini te
darik etmek şarttır. Tedarik etmiyenlere muvazzaf hizmetleri hizmet ettikleri sı
nıfta- tamamlattırılır. 

Seferde ve fevkalâde hallerde .sahibinin kusuru olmasızm vukubulan ziya ve 
telef 1471 sayılı kanun hükümlerine tâbidir. 

Seferde ve fevkalâde hallerde erat silâh altında iken hayvan ve vasıtaların 
muayyen müddetleri bitirse eratın terhisine kadar bunlar elden çıkarılmaz. Bu 
müddet zarfında sahibinin kusuriyle vâki olacak telef ve sakatlıktan dolayı yeni-
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si talep edilmez. Sahibinin kusuru olmayarak vukubulaıı telef ve ziya 1471 sayılı 
kanun hükümlerine tâbidir. 

' 13u eratın müstahdem bulundukları müddetçe iaşe, ilbas ve maaşları diğer 
erat gibi, hayvanlannın ve vasıtalarının iaşe, muytabiye, tamir, işletme ve sair 
inasrai'lari mirî hayvan ve vasıtalar gibi birliklerce temin olunur. 

F) Sakat erat 12 ay (bu müddetin altı aya indirilmesine Millî Müdafaa 
Vekâleti salahiyetlidir.) 

Bu maddenin 'muhtelif fıkralarında yazılı sebeplerle lasa hizmete tâbi tutula
cak erattan (Yedeksubayı yetişecekler hariç) sakat olanlara kısa hizmetlerden 
en az olanı yaptırılır. _ . ' ...':•'_:•.;. 

Jürtesi seneye bırakma. , ;V; : ' : ! : : 
X OTUZ DÖBDÜNCÜ MADDE — Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen 

sebeplerle askerlik yapamıyacaldan anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi 
seneye bırakılır: , ; ; ...... ._ ._...- _:_..' \r-..\.jj 
v A) Vücutları askere yarıyacak derecede büyümemiş olanlar; . 

B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu 
sıhhi muayene neticesinde anlaşılanlar, ve manpus veya mevkuf olanlar (Bunlar
dan bu kanunda yazılı çağırılma zamanına kadar iyileşecekleri veya hapislikleri 
biteceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp beden kabiliyetlerine göre asker 
edilirler.) ' .] i ; . . . . ._ ' 

C) Askerî okullarla resmî ve yüksek tahsil müesseselerine, lise, orta ve mua
dilleri meslek okullarına.veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekâletinden veya Ma
arif müdürlüklerinden tasdik edilen memleket içinde ve dışındaki hususi ve ecnebi 
okullara devam etmekte oldukları veya yüksek bir okulu bitirdikten sonra o okulun 
doktora smıfmda bulunduğu anlaşılanlar (Bunlardan 1 - bir sınıf ta üst üste iki sene. 
dönenler, 2 - Orta ve muadili meslek okullarında yirmi, lise ve muadili meslek okul
larında olgunluk imtihanı dahil olmak üzere 25 yaşını dolduruncaya kadar tahsileri,-
ıli bitirmeyenler 3 - Üç ve dört senelik yüksekokullarda iki seneden beş ve altı 
senelik yüksek okullarda üç seneden fazla dönenler, 4 - doktorasını iki senede ve-
remiyenler, 5 - yüksek bir okulu bitirdikten sonra diğer bir, yüksek okula girenler, 
6•<- İhtisas şubelerine ayrılmış yüksek tahsil müesseselerinin bir şubesini bitirdik
ten sonra diğer bir şubesine girenler, 7 - nihayet 29 yaşını dolduruncaya kadar 
tahsillerini bitirmiyenler ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. Ancak 
.memleket- içinde yüksek tahsilini bitirdikten sonra bu tahsille ilgili bir mevzu 
üzerinde ihtisas tahsili yapmak için yabancı memleketlerdeki yüksek tahsil ve
ya ihtisas müesseselerine gönderileceklerin, tahsillerini 29 yaşını dolduruncaya ka
dar bitirmek şartiyle askerlikleri tehir olunur. 

İlgili müessese veya okulların rektör, dekan veya müdürleri verecekleri vesi
kaları buna göre tanzime mecburdurlar. Doğru vesika vermiyenler baklanda ka-
jıuni takibat yapılır. 

Son yoklama sırasında yüksek -bir'okulu veya liselerle orta ve muadilleri mes
lek okullarını bitirerek memleket içinde' ve. dışında daha yüksek oklulara kabul 
zamanı olmadığından dolayı girememiş olanlar o sene içinde girerek lâzmıgelen 
vesikaları gösterdikleri takdirde ertesi senrye bırakılırlar. " 
••-.'• 'Ertesi seneye bırakılanlar bir seferi) e ili İr hal inde lüzum ve ihtiyaca göre bü
yük jraştan başlamak üzere doğum sırasiyle asker edilebilirler. 

Lise mezunu olup ta olgunluk imtihanlarında muvaffak olamadıklarından do
layı senesi içinde yüksek bir okula girememiş olanların şevkleri bir yıl geciktin-' 
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lir. Bunlardan ertesi yıl yüksek bir okula girerek vesika gösterenler okul müdavi
mi okurlar hakkındaki hükümlere tâbi tutulurlar. 

D) 'İki oğlu olup da biri askerde bulunan bir baba veya dul ananın askerlik. 
yağma giren diğer oğlu, kardeşi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar; 

Bir baba veya dul ananın ikiden ziyade oğlu olupta ikisi askerde iken askerlik 
çağma giren diğer oğulları, kardeşlerinden birisi muvazzaf hizmetini bitirinceye 
kadar scvkolunamazlar. (15 yaşından küçük olan oğullarla malûl oğullar hesaba 
katılmaz). -

Bu fıkra lıülanüne tâbi olanların muameleleri, celp ve sevk zamanında şevkin 
geciktirilmesi ve birlikte askere alınacaklar için baba veya dul ana hangisinin bı
rakılmasını isterse onun bırakılması suretiyie yapılır. „_ -; 

Bu fıkranın hükümleri harp olmadığı zamana mahsustur. >-
OTUZ BE§İNCİ MADDE — Ertesi seneye bıraküanların her sene. toplana

cak askerlik meclislerinde ahvali tekrar yoklanır. Ertesi seneye terklerini 
mucip olan sebep veya illetleri hangi sene geçmiş ve bitmiş olursa o senenin son 
yoklama gören veya görecek olan eratiyle asker edüerek onlarla beraber çağırılır 
ve askerliklerini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa geçirilir. 

Bunlardan yedeksubayı yetişme şartlarını haiz olanlar, birlikte muameleye tâbi 
oldukları doğumlularm celbi beklenmeksizin ilk açılacak hazırlık kıtası veya ye
deksubayı okulu devresi başlangıcında bu kıta veya okulda bulunmak üzere sevke-
dilirler. . ; ••••_;__ ;.__:̂ : \_\^-\ •.; :̂.L±> \.'.'.'".V:;.„'.. ;-.:-._-,-L '.. . ..•.....'..,__̂ „..-,,-V*; 

OTUZ ALTINCI MADDE — 34 ncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı 
zayıf ve malûllerden ertesi seneye bırakılmalarını icabettiren zafiyet ve maluliyet
leri beş sene müddetle uzayanlar beşinci sene toplanacak askerlik meclisleri ta
rafından çürüğe çıkarılır. Ertesi seneye terkolunanlarm askerlik meclislerince • 
bu suretle sıhhi muayene ettirilmeleri, harp olmadığı zamanlara münhasır olup 
harp zamanlarında askerlik meclislerinin toplanması veya dört sene geçmiş bulun
ması gibi haller aranmaksızın'- bunların tekrar muayene ettirilmesi ve sağlam, 
sakat olanlarının askere gönderilmesi hususuna Millî Müdafaa Vekâleti emir vere
bilir. İ i._ Jİ .._:__! ̂ İi".-.-.•.--:_•.- • _' '..-_'.. ..J. . .. . "—'-.'. .** 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Yoklama kaçaklarından olup arkadaşlarının 
şevkinden evvel gelmeleri veya ele geçmeleri hasebiyle askerlik meclislerince veya 
idare heyetlerince numarasız asker edileceklerin muayenesi - varsa mahallelerin-
ce iki askerî hekim - yoksa askerî hekim bulunan en yakın yerde yaptırılır. Bun
ların ve son yoklamada sağlam veya sakat asker edilmiş oldukları halde çürük
lük iddiasında bulunarak ikinci bir muayene istemeleri hasebiyle daha yüksek mu
ayene heyetlerine gönderilmelerine lüzum görülenlerin gitme gelme paraları kendi
leri tarafından verilir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat erattan askere 
çağırıldıkları sırada mevkuf ve mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevekedil-
mezler. Askere girmezden evvel yaptıkları suçlardan dolayı umumî mahkeme
lerce bir sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasından çevrilme 
hapis veya hafif hapse mahkûm olupta hükümleri askerde iken bildirilenlerin 
cezaları terhisleri zamanına bırakılır. • ' _ ; ^ 

Bu.kabîl mahkûmlar terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının 
çektirilmesi için ikametgâhları Cumhuriyet müddeiumumiliklerine teslim olun
mak üzere nezaret altmda mensup oldukları askerlik şubesine sevkolunurlar. 

Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyeti bildirilecek 
.(S. Sayın: 17). 



olanlar cezaları çektirilmek ve tahliye edildikten sonra geri kalan askerlikleri 
tamamlattırılmak üzere ikametgâhları Oumkuriyet müddemmıımililclerine teslim 
olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için müruruzaman cereyan etmez. 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Hastalık veya muvakkat çürüklüğe dair " 

hekimler tarafından verilen rapor üzerine ertesi seneye bırakma işi son yoklama 
zamanında askerlik meclislerince, başka zamanlarda idare heyetlerince yapılır. 

Şevkin geciktirilmesi işi numaralı veya numarasız askerliklerine karar veri
lenlerin kıtaya girinceye kadar geçecek müddet içinde sıhhi hallerinin göstereceği 
lüzum üzerine askerlik, şubelerince yapılır. " . 

Askere büsbütün yarmmyacalüarı• anlaşılarak -aske-rlikteiı. çıkarılacak olanlar 
KIRKINCI MADDE —Beden kabiliyeti talimatnamesinin cetveline göre as

kerliği yapmağa mâni ve zaman ile geçmiyeeek veya tedavi ile iyileşmiyecek 
hastalık veya illetlerden herhangi birine duçar olduğu iki hekimin (birisi sivil o-
labilir) muayenesiyle ve askerlik meclisleri veya idare heyetlerince anlaşılarak 
askerlikten'-büsbütün çıkarılmalarına karnı* verilenler mütehassıs hekim bulunan 
civardaki1, askerî hastalıanelerden birine gönderilerek görünür illet sahipleri (İki 
gözü kör, dilsiz, kolsuz, bir kolu veya ayaklarından birisi yok veya .yok hük
münde sakat ve topal müstesna) oralarca da askerlikten büsbütün çıkarılmaları ka
bul olu mı rs a çıkarılırlar ve bu gibiler bir daha muayene ettirilmezler. 

, . . Muvazzaflık hizmeti için eratın aujırünıası've sevkı 
v, KIRK BİRİNCİ. MADDE — Son yoklamada sağlam Â eya sakat olarak ayrılan 
erat, muvazzaflık hizmetini yapmak üzere ordunun ithiyacına ve çektikleri nu
mara-'- sırasına göre çağırılırlar Numarasız asker edilenler, ilk numarayı çeken 
erat ile sevkolunıiar. PTazarda kıtaata ve seferde seyyar orduya mutlak olarak 
sağlam, erat verilir. Sakat erat devair ve müessesata ve geri hizmetlere tahsis 
olunur ve noksan kalan kısmı sağlam erat ile ikmal olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Çabuk yapılacak toplanmaların gayri zamanlarda 
toplanma emirleri Millî Müdafaa, kolordu, askerlik daire ve ve şubeleri tarafın
dan verilecek-haber üzerine Dahiliye Vekâleti, valiler ve kaza kaymakamlarmca, 
elçilik ve konsolosluk!arca gazete veya diğer vasıtalarla on beş gün evvel ilân 
olunur. ~V 

X KIRK ÜÇÜNCÜ" MADDE — Askerlik şubeleri toplanma emirlerini mahal
lî hükümete haber vermekle beraber hangi doğumluların ve bunlarla muame
leye tâbi olanların toplanacağını ve toplanma günlerini göstermek suretiyle her 
mahalle ve koy için iki nüsha silâh altı ilân kâğıdı hazırlıyarak mahallin en büyük 
mülkiye âmirine, mülkiye âmiri de bunları mahalle ve köy muhtarlarına gönde
rirler. , - . • • ' ; ' ' 

X KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhtarlar 43 ncü maddede yazılı bu ilân ka
ğıtlarının birisini herkesin görebileceği bir yere asarak ilân-ederler ve halka 
ilân edildiğini, diğer nüsha üzerinde bir zabıtla tevsik ve tasdik edildikten sonra 
işbu ikinci nüshayı askerlik şubesine verilmek üzere en büyük mülkiye âmirine 
vesika mukabilinde iade ederler. Köy ve mahallelerinde bulunanları muayyen 
günde birlikte alarak askerlik şubesine giderler. Mmtaka dışında bulunanların 
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nerede bulunduklarım ve ne iş yaptıklarını gösterir ayrı ayrı ilmühaber yaparak 
askerlik şubesine verirler. . . . 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar baklanda o yerin gazeteleriyle ilân 3^apıla-
cağı gibi ayrıca konsolosluklarca da oturdukları yere iadeli .taahhütlü mektup gön
derilir. Oturdukları yeri değiştirdikleri halde konsolosluğa haber vermemiş olan
lar nerede bulunursa bulunsunlar yapılan bu ilân ve gönderilen mektupla çağırıl
mış sayılırlar. 

Bunlardan muvazzaf veya ihtiyat olsun fakirlikleri konsolosluklarca tesbit ve 
tasdik edilenlerin memlekete kadar olan yol ve iaşe masrafları ve lüzumunda mu
ayene ve evrakın tercüme masrafları Millî Müdafaa Vekâletince ödenir. 

X KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Toplanma gününde mahallin emniyet âmiri ve' 
."jandarma komutanı veya yerlerine gönderecekleri kimselerle şube reisi ve şube 
subay ve memurları toplanarak gelip gelmiyenleri tetkik ve yoklama ederler. 
G-el mi yenlerin gelmemeleri, hastalık veya mevkufluk veya mahsupluk gibi bir se
bepten ileri gelip gelmediğini muhtarlardan veya vekillerinden ve gelmiş olan ar
kadaşlarından sorarlar. Hiç bir mazereti olmaksızın gelmemiş olanlar bakaya 
tanınarak ele geçtiklerinde Askerî Ceza Kanunu hükümlerine tâbi tutulmak ü-
zere adları bakayaya mahsus deftere geçirilir ve altı bu heyet tarafından imza olu
nur. 

Bakayanın elde edilmeleri için bu defterin bir aynı en büyük mülkiye âmi
rine ve bunlardan ecnebi memleketlere gitmiş olanlar varsa bulundukları yerleri 
gösterir defterleri Millî Müdafaa Vekâletine ve diğer kazalarda bulunanların bu
lundukları mahal Hükümetine ve askerlik şubelerine gönderilir. 

. Hapiste bulundukları muhtarların verdikleri ilmühaber veya yapılan tah
kikat ile anlaşılanların şevkleri tahliyelerine bırakılır ve keyfiyet şubeden o ye
rin Cumhuriyet müddeiumumiliğine bildirilir. Tahliye edilenler müddeiumumi
lik] erce o yerdeki askerlik şubesine teslim olunur. Tahliye edilenlerin künyele
ri müddeiumumiliklerce o yerdeki askerlik şubelerine bildirilir ve şubelerce mü
rettebata sevkolunurlar. -

.. Hasta oldukları bir hekim raporu veya muhtarların verdikleri ilmühaber ve 
yapılan tahkikat ile anlaşılanların şevkleri en eok'bir ay için geciktirilir. Gecik
tirme müddetinin bitiminde sevkedilecek bir hale gelenler müretteplerine sevko
lunurlar. Bir aydan sonra hastalıkları devam edenlerin ve naklinde mahzur ol
madığı görülenlerin en yakın bir hastaneye gönderilerek sıhhi durumları 
tesbit edilir. "Naklinde mahzur olduğu bir .tabip raporu veya köy ihtiyar meclisi 

.mazbatasiyle bildirilenler hakkında askerlik şubelerince yaptırılacak tahkikat neti
cesine göre muamele olunur ve şubelercemürettebata sevkolnnnrlar. Bunlardan 
sevkedilecek hale gelenlerle talim ve terbiye başlangıcından bir ay sonra hapisten 
çıkanların nerede ve ne zaman askerlik edecekleri Millî Müdafaa Vekâletince 
tanzim olunur. 

Ecnebi memleketlerde bulunan erattan davet günü konsolosluğa gelmeyenle
rin gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir mazeretten ileri 
geldiği elcilik ve konsolosluklardan'bildirilirse şevkleri bir ay için geciktirilir. 
Bu müddetin bitiminde mazeretlerinin devam ettiği anlaşılanların şevkleri maze
retlerinin bitimine bırakılır. Davet günü özürsüz gelmiyenle'r bakaya muamelesi
ne tâbi tutulurlar. 

Tonlama günü mazeretlerini, bildirmeyenlerin sonradan gösterecekleri maze
retler dinlenmez. >••''• 

Asker toplanması zamanında diğer bir şube mıntakasmda bulunanlar bulun
dukları yerde yapılan ilânlar üzerine o yerin askerlik şubesine müracaata mecbur-
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oluılar. Müracaat etmiyenler bakaya muamelesine tâbi tutulurlar. 
Asıl şubelerinden başka bir şube ıruntakasmda bulunanlar, başka bir emir verii-

memişse asıl şubeleri mürettebatına sevkolunurlar. 

X K I R K ALTINCI MADDE ~ 45 ne i madde veçhile toplanma gününde ya
pılması lâzımgelen yoklamalarda bulunacak polis âmiri ve -jandarma komutanının 
çağırılmalarc ve yapılan yoklama hakkında onlarla birlikte bir zabıt varakası ya
pılması ve altının tasdik edilmesi keyfiyetini şube reisleri temine borçludurlar. 
Bu işleri yapmamış olan şube reisleri ve çağırıldıkları halde gelmeyen veya yerle
rine veldllerini göndermemiş olan polis ve jandarma subayları (83) ncü madedc 
yazılı cezayı görürler. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — Yoklamaları yapılanlar, şubelerince sevkedile-
cekleri gün ellerindeki hüviyet cüzdanlarına işaret olunarak gidecekleri yerlere,, 
ayrı ayrı ve ikişer nüsha sevk pusulalariyle, memur veya 'jandarmalarla sevko-
lunurlar. . 

K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Sevkolunan erat hangi kıtalara verilirse o kı
tanın komutanı geldiği tarihi sevk pusulasının ikinci nüshasına .işaret ve tasdik 
ederek şubesine gönderir. Haberi gelmivenlerin nerelere /verildiklerim şubeleri 
sorup anlamağa ve künyelerine işaret etmeğe mecburdur. 

KDRK DOKUZUNCU MADDE — Askerlik.şubeleri yoklama ve asker toplan
ması zam anında kendi şubeleri eratı hakkında yaptıkları muameleyi yabancı
lar hakkında da yapmağa ve neticeyi şubelerine haber vermeğe mecburdurlar. 

Muvazzaflık hizMctlerfoıifo 
ELLlNCl MADDE-—5 nci maddede vazılı muvazzaflık müddetlerini bitiren

lerin terhisleri ve yasları bir olup ruhsatlı ve artık olarak evlerinde bulunan 
eratın ih ti vata geçirilmeleri ve ihtiyat müddeti erini bitirenlerin askerlik çağın-

. dan çıkarılmaları Millî Müdafaa Vekâletince Genelkurmay ile kararlaştırılarak 
icabcdenlere tebliğ olunur. (Seferde bu muamele seferberliğin sonuna bırakılır). 

X E L L l B l B İ N C l MADDE — Terhis edilecek eratın terhis edildikleri gün ve 
gidecekleri mahaller^ bölük ve müessese komutanlarınca hüviyet cüzdanlarının 
askerlik hanesine işaret olunur ve her er için bir terhis pusulası yapılarak doğ
ruca menusp oldukları askerlik şubelerine gönderilir. 

E L L İ i K l N C Î M A D D E — T e r h i s edilecek erat nerede oturacaklar ise terhis
leri gününden itibaren en son 3 ay içinde oranın askerlik şubesine gidip cüzdan-
larını göstermeğe ve cüzdanlarına işaret ettirmece borçludurlar. Bu keyfiyet la
ta ve müessese komutanlarınca erat terhis edildiği sırada kendilerine iyice anla
tılır ve cüzdanlarına yazılır. Başka şube mıntakasma gidenleri o şube reisi kendi 
şubelerine bildirir. Bunlardan ecnebi memleketlere gidecekler ancak herhangi bir 
şubeye giderek kaydını yaptırdıktan sonra gidebilirler. 

X E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE - - Askerlik şubeleri yukarıki maddelerde yazılı 
terhis pusulalarının veya sahiplerinin şubelere gelmesi üzerine kütük defterin
deki künyelerine işaret eder ye gelmemiş .'olanların niçin gelmedikleri esbabını 
arar. , .' / 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtiyat erat, doğdukları sene ihtiyatı admı 
alır. 
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'Ruhsatlı, artık ve ihtiyat eratın askere çağırılması ve şevki ~^ 

X ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İhtiyatların celbi Genelkurmay Başkanlığınca 
kararlaştırılarak tera Vekilleri Heyeti kararına .'iktiran ettikten sonra yapılır.. 

"İhtiyat erattan hazarda, ve seferde çağırılıp. ta gel mi yeni eri e kıtalarına iltihak 
etmeden evvel savuşaiılar bakaya muamelesine 'tabi tutulur ve askerî mahkemeye 
verilirler. Bu gibiler ele geçirilince serbest bırakılmaksızm askerlik şubelerine 
teslim: olunurlar ve şubelerce derhal şevke di liri er. 

İhtiyat hizmeti ,ih ti vat! arın şubece-mürettebata scvkedildikleri günden bas
lar. 

"RLLÎ ALTINCI MADDE — İhtiyat erat,.seferberlik, asayiş veya talim ve ma
nevra için. sınıf ihtiyacına göre tamamen veya kısmen çağırılırlar. 

Usta erat, ihtiyata geçtikleri tarihten itibaren her iki senede bir talim ve ma
nevra için çağırılırlar. Bunlar için her defasında talim ve manevra müddeti bir bu
çuk ayı geçmez. Hiç silâh altına alınmamış erat altı ay müddetle ve silâh altına 
alınmış -erattan, altı aydan eksik talim ve terbiye görmüş olanlar altı ayı. ta
mamlamak, üzere lüzum ve imkân oldukça silâh altına alınabilirler. 

Talim ve terbiye ve manevra maksadiyle silâh altına alınmış ve alınacak olan 
usta erat, fevkalade hallerde, iki sene kaydına bakılmaksızın İcra Vekilleri H e : 

veti • kararivle silâh altına alınabilir ve talim müddeti de lüzumu kadar uzatıla
bilir. 

X ELLİ YEDİNCİ MADDE — Ruhsatlı ve ihtiyat erattan umumî seferberlik
te celp .ve davet olunanlar, bulundukları köy ve mahallerde çağırılma için yapı
lacak ilân saatinden baslıyarak ençok y i rmi dört saat zarf nida yola çıkma&aköy 
ve-.mahallelerinin şube merkezine veya elcilik ve konsolosluklara, olan uzaklığına 
göre sube merkezinde veya elçilik ve konsolosluklarda bulunmağa mecburdur
lar. Bu müddetten sonra gelenler bakaya asker sayılır. 

Ecnebi memleketlerde bulunanların .cağmlhıaları elçilik ve konsolosluklarca 
gazetelerle ilân ve pasaportlarım almak iizere elçilik ve konsolosluklara hemen 
gelmeleri bildirilir. 

İhtiyat eratın talim ve manevra için celbi muvazzaf erat gibi yapılır. Dahilî 
asayiş için celpleri seferberlik ahkâmına tâbidir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE —Kısmi seferberlikte seferberliği ilân olunan ma
haller halkından olup şubeleri haricinde bulunanlar yukarıki maddelerde gösteri
len zaman, içinde bulundukları mahal askerlik şubelerine veya elçilik ve kon
solosluklara gitmeğe mecburdurlar. Bunların sureti şevkleri verilecek emre göre 
yapılır. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Hazarda veya seferde silâh altına çağırılan 
muvazzaf veya ihtiyat erat resmî ve hususi her türlü, işlerinde kendilerini tem
sil etmek üzere diledikleri bir salısı ikinci fıkrada yazılı hükümler dairesinde 
tanzim edilecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler. 3499 sayılı Avukatlık Ka
nununun hükümleri mahfuzdur. Su kadar ki, alâkalı mercilerce bu erattan avu
katı bulunmıvanlar hakkında kendilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine ve
ya re'sen ve Hukuk' Usulü. Muhakemeleri Kamı mimin 465 nci maddesinin birinci 
•fıkrasında yazılı şart aranmaksızın adli müzaherete mfitaallik hüknmlei' tatbik 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı vekaletnameler askeliğe daveti mütaakıp ve kıtaya îl-
tihaktan önce noterler, noterlik bulunmıyan yerlerde sulh hâkimleri veya -vi-
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lâyet veya kaza jandarma komutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve lataya ilti
haktan sonra askerî adli hâkimler, bölük komutanları veya bulundukları müessese 
âmirleri tarafından tanzim veya tasdik olunur, Bu vekâletnameler hiç bir harca 
ve" resme tâbi değildir. 

Bu maddeye tevfikan tanzim kılman vekâletancmelcrin hükümleri eratın ter
hislerinden iki ay sonrasına kaçlar devam eder. 

Ruhsatlı ve iMiyat erattan tecil edilecekler 
X ALTMIŞINCI MADDE — Bir seferberlik, fevkalâde hal veya dahili asa

yiş için ihtiyat eratın celbinde aşağıdaki fıkralarda gösterilen kimseler tecile tâbi 
tutulur: 

I - Umumî, hususi ve mülhak bütçelere bağlı-teşkilâtta ve kizılay müessese
lerinde çalışanların Millî Müdafaa Vekâleti ve Genelkurmay Başkanlığının muva
fakati alınmak suretiyle memuriyet adı üzerinden îcra Vekilleri Heyeti karariylc 
tesbit edilecek münasip miktarı. 

U - Münakalât Vekâleti camiasına dahil işletmelerdeki memurlar, müstah
demler ve daimî amele ile ramtaka liman reisleri bunlara bağlı gemi muayene ve 
mesaha ve tasnif fen heyeti reisi ve âzalariyle liman reisleri ve seferde em
rine verilecek nakil, muhabere ye liman vasıtalariylc fabrika Ve atelyelcrdeki 
personelleri seferde muvazzaf eratı da dahil olmak üzere Millî Müdafaa Vekâleti 
ve Genelkurmay Başkanlığının muvafakatiyle kabul edilecek miktar. 

I H -Devlet İktisadi Teşekküllerine dahil işletmelerle vilâyet hususi idare
leriyle belediye idarelerine mensup işletmelerdeki memurlar, müstahdemler, mü
tehassıslar ve daimî ameleden Millî Müdafaa ve Genelkurmay Başkanlığının muva
fakatiyle kabul edilecek miktar. -'•••.'• 

I V - Seferde ordunun ihtiyaçlarını karşılıyacak veyahut kapanması halkın 
yaşayışını güçleştirecek fabrika, müessese, madenoeakları, kara, deniz ve hava 
nakil vasıtalarının isimleri ve kabili ve ti eri hazar vaktinde ilgili vekâletler tara-
fmdan Millî Müdafaa Vekâletine teklif edilir. Millî Müdafaa Vekâleti bu teklif
leri de tetkik ederek bu müessese ve vasıtaların bu işlere yarayacağına dair îc ra 
Vekilleri Heyetinden karar alır. îcra Vekilleri Heyetinden kararı alınmış olan bu 
müessese ve vasıtalarda çalışan memur, usta. mütehassıs ve daimî ameleden tecil 
edileceklerin defterleri ilgili vekâletlerden Millî Müdafaa Vekâletine gönderilir 
ve bu vekâletçe de hizmet adları ve miktarları tesbit edilerek ilgili makamlara 
tebliğ edilir. 

V - Yedeksubay ve Askerî Memurları Kanununun yedeksubayları tecil ettiği 
kadrolardaki er durumunda, bulunanlar. 

V I -.Mebusluklarının, devamı müddetine mebuslar. (îsteyenler askerlik hiz
metini yaparlar). . 

X ALTMIŞ B t R t e C Î MADDE — 60 ncı madde.mucibince bir şahsın tecil 
edilebilmesi için seferberlik veya celp-ilânından en az üc ay evvel o hizmet veya 
memuriyete girmiş olması ve seferberlik ye celp ilânından evvel müeccliyeti key
fiyetinin askerlik şubesince bilinmiş bulunması şarttır. Ancak 60 ncı maddenin 
5 nci fıkrası hükmüne tâbi olanlar bu kavda tâbi olmayıp, yedeksubaylar gibi, 
tâyinlerinin seferberlik veya celp ilânından evvel tasdik edilmiş ve askerlik şube
since de bilinmiş olması lâzımdır. (Mebus seçilenler bu kayıtlara tâbi değildirler). 

X ALTMIŞ ÎKtNTOÎ MADDE — Hazarda ve fevkalâde hallerde yaşıtları 
silâh altına alman müecceller ençok (Mebuslar müstesna) dört postada, münavebe 
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ile 45 glm için silâh altına alınabilirler ve emsallerinin silâh altı müddeti uzadık
ça iki senede bir bu muamele tekrar edilir. 

X ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Teciller seferin ilk zamanlarına mahsus
tur. Bunun için tecil edileceklerin yerlerine peyderpey /askerlikle ilgisi olmıyan 
kimselerin ihzarına, ait oldukları makamlar ve idare ve müessese âmirleri ve 
müdürleri mecburdur. Seferin devamı esnasında umumî vaziyete göre lüzum hâ
sıl oldukça tecil edilenlerden lüzumu miktarının silâh altına alınmaları veya sair 
suretle istihdamları hususu Başkomutanlığın teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyetin
ce takdir ve tebliğ olunur. j 

X ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mebuslukları veya memuriyetleri sebe
biyle tecile tâbi tutulmaları lâzımgelenlerin, bu işe hangi tarihte tâyin edilmiş ol
duklarını gösterir, mebuslar için Büyük Millet Meclisi Umumî Kâtipliğince, me
murlar için merkezde daireleri sicil müdürlüklerine, mülhakatta vali ve kayma-
kamlıklarca verilmiş fotoğraflı vesika; hizmet ve meslekleri sebebiyle tecil edilme
leri lâzımgclenler dahi bulundukları müessese ve imalâthaneler müdiriyetlerin-
den verilmiş ve belediye encümenlerinin karariyle belediye reisleri tarafından tas
dik edilmiş fotoğraflı şahadetname alarak derhal askerlik şubelerine gösterme
leri veya göndermeleri lâzımdır. Şubece bu vesika üzerine tecil keyfiyeti kün
yelerine ve nüfus hüviyet cüzdanlarına işaret edilir. Tecil yerinde bulunan bir kim
se için o yerde üç ay hizmet etmedikçe te eil vesikası verilmez. Mebuslar bu kayıt
tan hariçtir. Müeccel bir şahsm tecili bir vazifeden diğer tecilli bir vazifeye geç
mesi halinde bu müddet beklenmez. 

Gerek bunlarm ve gerek müeccel bir işten büsbütün ayrılanların infikâklerini 
mensup bulundukları makam ve müesseseler derhal askerlik şubelerine bildirirler. 

Tecil muamelesi yeni tecil edilenin o hizmette üç ayı bitirmesini mütaakıp 
bir ayda tamamlanır. Bu-bir ay içinde tecil teklifinde bulunmıyan veya vesika ver-
miyen ilgili makam ve müessese âmirleri hakkında kanuni takibat yapılır. 

Tecilleri vaktinde yaptırılmıyanlar mürettop mahallerine sevkedilirler. Bu 
yüzden esas hizmeti sekteye uğrarsa ve bunlar o hizmet için mutlaka lâzım iseler 
Millî Müdafaa Vekâletinin muvafakatiyle İcra Vekilleri Heyeti kararı alınarak 
vazifeleri başına getirilirler. Tecil bahanesiyle şevkten geri kalanlar, bakaya 
muamelesine tâbi tutulurlar. 

X ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Her sone yoklamalarında müeccellerin ev
velki işlerinde devam etmekte oldukları mensup bulundukları müessese âmir ve 
müdürlüklerince bir vesika ile teyit edildiği takdirde tecillerine devam olunur. 

Yoklamasını yaptırmıyanlar ihtiyat yoklamasını yaptırmamış cezasını görür
ler. 

Bunlar yoklamalarını yaptırmadan evvel bir celp vâki olursa toplanma gününe 
kadar tecil muamelesini tamamlamadıkları takdirde mürettebata sevkolunurlar. 

X ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Seferberlik veya celp ilânına kadar, tecil mu
amelesi şubeye gelmemiş olanların müeccellik ve bu zamana kadar çürüklüklerini 
raporla ispat etmemiş veya çürük olduklarını vaktiyle şubeye haber vermemiş olan
ların çürüklük iddiaları dinlenmez ve mürctteplerinc sevkedilirler. ( Görünür ma
luliyetler müstesnadır). 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Seferberlik zamanlarında çağırılarak erat 
ile muvazzaflardan beş sene ağır hapis ve daha ziyade cezayi müstelzim cürümler 
müstesna olmak üzere diğer bir cürüm ve kabahat ile maznun veya mahkûm 

(S. Sayısı : 171 



— 30 — 
(Mevİnıl- veya mahpus olsun olmasın) olanların muhakemeleri veya mahkûm ol-. 
(lıı ki arı .cezanın, infazı .terhislerine'talik olunur. 

Bu müddetler ilginde dâva ve ceza müruruzamanları işlemez, 
•ALTMIŞ SEldZİNGİ MADDE — Çağırımıa zamanında hasta oldukları ci

hetle gelemedikleri 45 nci madde veçhile ihtiyar meclisi veya mahalle heyetleri
nin şahadetleri ve varsa askerî veya sivil hekimlerin raporlariyle yoklama heye
tince anlaşılmış olan ruhsatlı ve ihtiyat erat iyileştiklerinde emsalleri kadar hiz
met etmek üzere askere alınırlar. 

Asker çağında bulunanların memleketlerinden harice yolculuk yapabilmeleri 
X ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Vilâyetleri dışma çıkmak isteyen her er

kek nüfus cüzdanını yanında bulundurmağa ve seyahati esnasında talep vuku
unda zabıtaya ve mulıtarlara göstermeğe mecburdur, işbu cüzdanların askerlik 
hanelerinde, yaşlarına nazaran ilk ve son yoklamalarını yaptırdıklarına ve emsali 
silâh altına alınmış olanlardan askerliklerini yap tıklarına ve tehir veya tecil edil
diklerine dair kaydı bulunmıyanların veyahut bunu teyit edecek resmî bir vesi
ka göstermiyenlerin, henüz yola çıkmamış iseler hareketlerine müsaade edilmez. 
Bu gibilere tren, Vapur gibi vasıtalarda yolculukları sırasında rastlanırsa asker
lik cLurumları tetkik olunmak üzere, çıkacakları iskele veya istasyonların askerlik 
şubelerine, yoksa en yakın askerlik şubelerine teslim olunmak üzere oranın zabıta
sına teslim edilirler. 

Sair. vasıtalarla veya yaya olarak yolculuk yapanlar ilk uğranacak askerlik 
şubelerine teslim olunurlar. Askerlik şubelerince yapılacak tetkikat ve tahkikat 
neticesinde askerlik durumlarının düzgün olduğu anlaşılanlar serbest bırakılır
lar. Askerlik vaziyetlerinin düzgün olduğu tahakkuk edenlerden ellerinde nüfus, hü
viyet cüzdanı bulunmıyanlara bir defaya mahsus ve hükmü üç ay muteber olmak 
üzere bir vesika verilir. Mümkün olan yerlerde bu vesikanın fotoğraflı olması 
lâzımdır. 

Askerlik muameleleri düzgün olmıyanlar tahkikat sonuna kadar mahallin im
kân ve icaplarına göre nezaret altma alınmak ve fakir oldukları askerlik şubele
rinde tesbit ve tasdik olunanların iaşeleri askerlik şubelerince temin olunmak üze
re mahallin en büyük mülkiye âmirine teslim olunurlar. 

Bu gibiler hakkındaki tahkikat çabuk yapılır. Bu tahkikatı lüzumsuz yere ge
ciktirenler hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber lüzumsuz yere geciken 
günler için yapılan iaşe masrafları da tazmin ettirilir. 

X YETMİŞİNCİ MADDE — Muhtarlar veya vekilleri köy veya mahallelerine 
gelen yabancılarla bütün firar, bakaya, yoklama kaçağı, izinsiz ve saklıları ma
hallin zabıtasına haber vermeğe mecburdurlar. 

X YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Seferberlikte askerlik çağında bulunan-
larm yolculuklarının veya askerlikle ilgilerinin tetkik ve kontrolü hakkında Millî 
Müdafaa ve Dahiliye Vekâletleri müştereken ve bu fasılda yazılı kayıtlardan başka 
lüzumlu tedbirleri alabilirler/Fevkalâde hallerde bu tedbirler İcra Vekilleri Hey
eti karariyle tatbik olunur. 

Kıta ve müesseselerden kinli ve leb dilli ava suretiyle ayrılacak erat 
X YETMİŞ 1 KİNCİ MADDE — Muvazzaf hizmetini yapmak üzere kıtalara 

ve müesseselere girmiş olan erata askerlikler i. altı,' ayı geçmedikçe izin verilmez, 
( S . SnyTM : 17), 
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li ay askerlik yapmış olanlara bir buçuk senelik hizmet sınıflarında. 1 ay; iki sene
likte 1,5 ayj iki buçuk senelikte 2 ay vo üç senelikte 2,5 ay izin verilebilir. gu ka
darla bir sene zarfında verilen izin müddetinin mecmuu 1 ayı geçemez. 

Bu müddetten fazla izin ile 6 ayı tamamlamamışlardan fevkalâde mazeret
leri olduğu anlaşılanlara izin verebilmek hakkı kolordu ve daha yüksek makam
lara aittir. 

Gerek izinli ve gerek tebdilhavaya gönderilecek eratın ne kadar izinli veya 
tebdilhavak olduklarım gösterir, kıta ve müessese komutanlarınca ellerine tokere 
verilmekle beraber . keyfiyet başkaca askerlik şubelerine de yazılır ve şubeler bu 
gibileri izinli ve tebdiüıavalı defterlerine yazarlar ve müddetleri bitince kıtala
rına sevkederler. L._., :..... M' 

YETMlg ÜÇÜNCÜ MADDE — Muvazzaflardan tebdilhavaya gidenlerin 
tebclilhava müddetleri 3 ay ve daha ziyade olduğu veya temdit veya tekrar ile 3 
ayı geçtiği halde müddetin 3 aya kadar (dahil) olan kışını veya izin alan eratın 
izin müddetlerinden her sene yalnız bir ayı muvazzaf hizmetlerinden sayılır. 1 
aydan fazla izinlerin muvazzaf hizmetten sayüabilmesi Genelkurmay Başkanlığı
nın muvafakati ve Millî Müdafaa Vekâletinin teklifi üzerine icra Vekilleri Hey
eti karariyle verilen umumî mahiyetteki izinlere aittir. 

Muvazzaf hizmetlerini bitirmiş oldukları halde görülen lüzum üzerine terhis
leri geciktirilmiş olanlarla ruhsatlı ve ihtiyat erattan tebdilhavaya gidenlerin 
ve izm alanların tebdühava ve izin müddetleri ne kadar olursa olsun tamamı hiz
metlerinden sayılır. 

Hazarda üç aydan az tebclilhava alanların kıtalariyle irtibatları kesilmez. Yal
nız müddetleri ne olursa olsun tebdillıavaları bitiminde muvazzaflık müddetle
rinin ikmaline altı aydan az kalmış olanlar mukim bulundukları şubelerinin men
sup olduğu kolordu emrine verilirler. 

ı < ,•....•.....•;•; Firar ve izinsizler " 
YETMlg DÖRDÜNCÜ MADDE — Firarların kaçtıkları tarih ve üzerlerinde 

ne gibi eşya ve teçhizat götürdükleri mensup oldukları kıta ve müessese komutan
ları tarafından askerlik şubelerine yazılır. Şubeler de gelen haberler üzerine bun
ları firar defterine yazarak elde edilmeleri için mahallî Hükümetine veya sair 
icabedenlere bildirilirler. 

X YETMlg BEgİNCl MADDE — SakLı, yoklama kaçağı, fikar, bakaya ile izin 
ve tebdühava müddetini geçirenler kıta ve şubelerinden verilecek haber üzerine 
ele geçirilinceye kadar zabıtaca aranır. Bunların yakalanması maksadiyle evleri 
ve kendilerine ait sair yerler ile saklandıkları anlaşılan meskenler ve kapalı yerler 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından verilecek yazılı arama emriyle za
bıta tarafından aranabilir. Ancak tehirinde mazarrat umulan hallerde arama, em
ri almaksızın doğrudan doğruya zabıta tarafıdan arama yapılabilir. 

Meskenlerde ve kapalı yerlerde yapılacak aramalarda muhtar ve azadan, bu
lunmadıkları takdirde halktan iki kişi bulundurulur. 

Fevkalâde bir zaruret olmadıkça gece arama yapılmaz. Elde edilenler asker
lik şubesince serbest bırakılmıyarak 69 ncu maddedeki tarifat dairesinde muame
le yapılır. Muameleleri tamamlamnca derhal nezaret altında sevkolunurlar. 

Firar veya izinsiz olarak geçen müddetlerle, herhangi bir mahkemece verilip 
infaz edilmiş olan hürriyeti bağlayıcı ceza müddetleri muvazzaflık ve . ihtiyatlık 
hizmetlerinden sayılmaz. Disiplin cezaları hizmetten sayılır. Beraetle neticele-
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İteli dâvalarda mevkuflıık -müddetleri..hizmetten' sayılır. Ancak muvazzaflardan 
altı ay ve ihtiyatlardan bir buçuk ay talim görmemiş olanlara bu müddet tamam
lattırılır. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE -— Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını 
değiştirenlerin yaşlarında yapılan değişikliğin askerliklerine tesiri yoktur. Ancak 
son yoklama görmemiş olanlardan nüfus kütüğünde, yazılı yaşları, şahıslarına uy
gun görülmiy enlerin yaşlarının tashihini Nüfus Kanununa göre ait olduğu mahke
meden istemek üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire ve şube reisleri veya 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından müddeiumumiye müracaat olunur ve 
bilmuhakeme takdir olunacak yaşa göre askerlikleri yaptırılır. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve şube. reislerinin veya mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden * değişen 
yaşlarına göre son. yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş olanların yaşıtla-
riylc yoklamaları yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş olanlardan 23 yaşını 
bitirmemiş bulunanlar yalnız muvazzaf hizmete ve 23 yaşını bitirmiş olanlar 81 
ne i. madde hükmüne tâbi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptıktan sonra yaşıt
ları mn bulunduğu sınıfa geçirilirler. 

, Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını değiştirenlerin değişen yaşları ka
bul olunur. Bunlardan yaşlarını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre arka
daşları son yok.lama görmemiş -veya görmekte bulunmuş iseler a rkadaşlariyle birlik
te yoklamaları yapılır. 

Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar haklanda ise emsallerinin sevkedil-
mediğine göre 79 ncu ve sovkeclildiklerine göre 81 nci maddeler mucibince mua
mele yapılır. 

•' YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Askerlik meclislerinin toplanmasiyle yokla
maların nasıl yapılacağı, numara çekil-mcsi ve numara çeken veya numarasız as
ker edinelerle ruhsatlı ve ihtiyat eratın toplanma ve şevkleri, muhtelif mürette
bata ayrılmaları ve hizmet edenlerin terhisleri, taflâsitı Millî Müdafaa Vekâletin
ce yapılacak talimat ile tâyin olunur. 

Cezalar 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Askerlik çağma girmiş olupta 20 yaşma 

girdiği sene Temmuzunun birinci gününe kadar 17 nci madde veçhile doğrudan 
doğruya veya herhangi bir vasıta ile ilk yoklamasını yaptırmiyan ve yoklama 
defterine ismini yazdırmıyanlardan son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye 
kadar müracaat eden veya ele geçenler, on lira para cezasına tâbi tutulur ve her 
iki yoklamaları birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde 
son yoklamanın devam ettiği günler içinde mahallin askerlik meclisine veya elçi
lik ve konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi hakkında, işbu kanunda yazılı bir 
mazereti bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk ter-. 
tibinin şevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden on beş lira 
para cezası alınır ve hekime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olanlar, 
beden kabiliyetlerine ve tahsirderecelerine ve sair hallerine göre'tam veya kısa 
hizmet yapmak ve arkadaşlariyle sevk. ve terhis edilmek üzere numarasız olarak 
asker edilirler. 

Beden kabiliyetleri askerliğe elverişli bulunmıyanlar hekim muayenesine gö
re ya ertesi seneye bırakılır veya askerlikten çıkarılır. 

(S . Sayısı: 17), , : 
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SEKSENİNCİ MADDE — i lk yoklamasını yaptırmamış ve son yoklamada: 

da bulunduğu yerin askerlik meclisine gelmemiş ve gelememelerinin bu kanunda 
yazılı bir sebepten ileri geldiğine dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele 
geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında, elde edildikleri tarihe göre yuka-
rıki madde veçhile muamele yapılmakla beraber otuz lira para cezası alınır. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Son yoklamada bulundukları yerdeki' asker
lik meclisine veyahut elçilik ve konsolosluklara " gelmiyen ve 25 nci maddede ya
zılı mazeretlerini bildirmiyen ve birlikte askerlik muamelesine tâbi"oldukları do
ğumluların co]-p ve şevkine kadar da ele geemİA^en mükellefler elde edildiklerinde 
bulundukları yerde ve yahut yol masrafı kendileri tarafından verilmek üzere en 

••yakın yerde bulunan iki askerî hekime (birisi sivil olabilir) muayene ettirilir. 
Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar askerlik meclislerince 
ve meclis toplu değilse idare heyetlerince numarasız asker edilirler ve askerlik mec
lisleri çalışmadığı zamanlarda sınıfları ve mürettepleri,- mıntakasmda bulunduk
ları kolordularea tesbit edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere derhal işbu 
mürettebata sevkolunurlar. (35 yaşını bitirmiş olanlarla daha yukarı yaşta bu
lunanlar geri hizmetlerde istihdam olunurlar). . ' . • ' ' 

Sıhhatleri muvakkaten askerliğe elverişli olmadığı anlaşılanlar keza asker
lik meclisi veya idare heyetlerince numarasız asker edilir ve şevkleri îrori bırakılır. 
Bunların sonradan yaptırılan muayenelerinde sıhhi hâlleri, askerlikten büsbü
tün çıkarılmalarını icabettirirse 40 ncı madde hükmüne tâbi tutulurlar; askerliğe 
elverişli olduklarını gösterirse sınıfları ve mürettepleri yukarıdaki gibi tesbi t olu
narak hemen sevkedilirler. 

Sıhhi hallerinden dolayı ilk muayenede askerlikten büsbütün çıkarılmaları 
ieabedenler 40 ncı madde hükmüne tâbi tutulurlar, 81 nci madde hükmüne giren
ler askerî mahkemelere, verilir. . ' . . • ' 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Son yoklama sırasında ertesi seneye bırakıla
cak okullarda okumakta olup da bulundukları yerin askerlik meclislerine veya 
şubelerine tahsil dereceleri hakkında tasdiki şahadetname göndermemiş olanlar 
15 lira para cezasına tâbi tutulur ve ertesi seneye bırakılır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerlik Meclisi reisi ve azalarından özür
süz meclise gelmeyenlerle 48 nci madde mucibin ec. yapılacak yoklamaya, özür
süz gelmeyen veya vekil göndermiyen polis âmirleri ve jandarma komutanları ve 
bu isleri yapmamış olan şube reisleri hakkında; vazifelerine devam etmiyenler 
hakkındaki kanuni hükümler tatbik olunur. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE —Numaralı veya numarasız asker edilmiş 
mükellefler, yapılan davet, üzerine birlikte sevkedilecckleri arkadaşarınm şevki 
eiinüne kadar erelemez ve bunun da 45 nci maddede yazılı özürlerden ileri gelme
diği tasdik edilmiş bulunursa veya sevkedilirken askerliğim* yapacağı kıtaya 
gitmeksizin kaçarlarsa askerî mahkemelere verilir ve elde edilenler hemen sevko
lunurlar. 

Bunlardan yedeksubayı yetişme, şartları m. haiz olanlar, celp ve sevk zamanı 
değilse, en yakın askerî mahkemeye verilerek hakkında takibat yaptırırlar ve 
bunu ıniitaakıp ilk açılacak hazırlık kıtasına veya Yedeksubayı Okuluna • sevko
lunurlar. 

. Celp- ve sevk zamanı ise haklarındaki takip ve duruşma, hazırlık kıtasında 
veya Yedeksubayı Okulunda yapılmak üzere hemen sevkedilirler. 

,( S. Sayısı : 17 ). 
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'SEKSEN" BESÎNCt MABBE — İht iyat erattan olun talim ye manevra için 

çağırıldıkları halde 45 nci maddeye göre özürsüz gelmedikleri anlaşılanlar askerî 
mahkemelere verilirler ve • arkadaşları kadar hizmete tâbi tutulurlar. Bu pribiler. 
askerlik borcunu ödemedikçe ve cezasını görmedikçe bir memuriyette kullanıla
mazlar. Bunların dahili asayiş için celpleri 57 nci madde mucibince seferberlik 
ahkâmına tâbidir. 

SEKSE/N" ALTINCI MABBE — Ellerindeki nüfus hüviyet cüzdanlarına "na
zaran askerlik çağma girmiş olanlardan o senenin temmuzunun birinci gününe 
kadar ilk yoklamasını yaptırarak cüzdanlarına işaret ettirmemiş bulunanları Hü
kümet hizmetine alanlar, (Zat isleri müdürleri ve buna benzer salahiyetli me
murlar') Türk Ceza Kanununun 230 ncıı maddesi mucibince ceza görürler.. Bu gi
bileri bilerek hususi hizmete alanlardan 1.00 lira para cezası alınır. 

SEKSEN" YEBtNTCt MABBE — Askerlik çağına girmiş erattan girdikleri 
sene ilk teşrin sonuna kadar son yoklamasını yaptırarak nüfus hüviyet cüzdanına 
i«aret ettirmemiş olanları bilerek resmî veya hususi hizmete alanlar Askerî Ceza 
Kanununa göre cezalandırılırlar. 

SEKSEN SEKÎZtNCt MABBE — t ik ve son yoklamasını yaptırmış olsun 
olmasın 21 yasına girmiş ve yaşıtları çağırılıp askere sevkedilmiş erattan daha 
sonra sevkedilecekleririi gösterir cüzdanlarında bir işaret bulunmayanları bile
rek resmi veya hususi hizmete alanlar Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırı
lırlar. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatlı ve ihtiyat erattan ohrpta çağırılmış ol
dukları halde gitmemiş bulunanları ve kıtalardan kaçmış olanları veya izinsiz
leri bilerek resmî ve hususi hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine ve kaç
malarına yardımı dokunduğu anlaşılanlar askerî mahkemelere verilir. 

X SEKSEN" BOKUZUNCTT MABBE — Askerliklerini bitirin, terhis edilen 
erattan 52 nci madde mucibince üç ay içinde özürleri olmaksızın terhis vesikaları
nı ve nüfus cüzdanlarını askerlik şubelerine kayıt ettirmeyenlerden 25 lira ve ili-
tiyat yoklamasında yoklama memurlarına veya askerlik şubelerine, elcilik ve 
konsolosluklara müracaatla veyahut yazı ve başka birisi vasıtasiyle hüviyet cüz
danını göndererek yoklamasını yaptırraıyan-'ruhsatlı ve ihtiyat erattan 50 lira pa
ra cezası alınır. 

X-BOKSA NTNCT" MABBE — îsbu kanunda yazılı vazifelerini yapmryan muh
tar veya vekilleri fiillerine uygun kanun maddelerine göre cezalandırılırlar. 

BOKSA N BÎIIÎNCÎ MABBE — Görünüşe şrörc^O yaşlarına girmiş oldukları 
halde isimlerini nüfus kütüğ'üne yazdırarak cüzdan almamış saklılardan ele geçen
ler veva kendiliğinden örelenler Nüfus KVmnuri mucibince nüfus kütüğüne yazıl
mak üzere nüfus idarelerine gönderilir. Nüfus ir! ar elerine e kütüğe yazılarak key
fiyet askerlik şubelerine hemen bildirilir. Bu gibilerden yaşlarına göre arkadaşları
nın son yoklamaları yanılmış olanlar numarasız asker edilerek arkadaşlarının 
sevkedilmiş olun olmadıklarına eröre -haklarında 79 ncıı'veya 81 nci maddelerin hü
kümleri tatbik olunur ve askerlikleri yaptırıldıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu 
sınıfa geçirilir. Arkadaşları son yoklama görtnemiş veya görmekte bulunmuş o-
lanlarm yoklamaları ve askerlikleri ' ..onlar gibi yaptırılır. 

BOKS AN İKİTSTCÎ MABBE — Kıta ve müesseselerden kaçan erat hakkında, 
Asken Ceza Kanununa göre muamele yapılır . 

..- (S. Sayısı: 17), 
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DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerlikten kısmen veya kamilen kurtulmak 

için hile yapanlar ve bunların suç ortakları askerî mahkemelere verilir. 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Nüfus kütüklerinde yazılı olanları yok

lama defterine yazmamış ve yazdırmamış veya sair bir muamele sebebiyle gizlen
miş olan veya saklılardan veyahut yeniden nüfus kütüğüne yazılan veya yaşlarını 
mahkeme vasıtasiyle değiştiren erat hak km da askerlik şubelerine bir ay içinde 
haber vermemiş bulunan nüfus müdür ve memurları vazifelerini suiistimal etmiş 
sayılarak âmirleri tarafından haklarında kanuni takibat yapılır. . 

DOKSAN BEŞlNCl MADDE — Celp ve şevki lâzımgelen eratm geri kalma
sına ve silâh altına alınması icabedenlerin tecillerine veya tecilleri lâzımgelenlerin 
haksız olarak şevklerine sebebiyet verecek derecede askerlik defter ve cetvellerine 
yalan, yanlış ve eksik bir şey yazanlar, kanun ve talimatta yazılı cetvel ve def
terleri numunesi veçhile tutmayanlar dikkatsizlik veya sahtekârlık töhmetiyle as
kerî mahkemeye verilir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — İşbu fasılda yazılı para cezaları ve numara
sız asker edilmek muamelesi, mükellef nerede ele geçmişse toplu bulundukları za
man oranm askerlik meclisleri ve dağılmış iseler idare heyetleri tarafından hüküm 
ve keyfiyet mahallî askerlik şubelerine tebliğ olunur. 

Para cezaları Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir. 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — işbu kanuna göre idare heyetince yapılacak 

her nevi muamele ve verilecek kararlarda askerlik şube reisi tabiî âza sıfatiyle mec
liste bulunur ve verilecek kararlarda rey sahibi olarak reyini verir. 

DOKSAN SEKlZlNCl MADDE — işbu kanuna göre askerlik meclisleri ve
ya vilâyet ve kaza idare heyetleri hakkındaki şikâyetler Dahiliye ve Millî Müdafaa 
Vekâletlerince müştereken ve askerlik daire ve şube reisleriyle hekimler hakkında
ki şikâyetler Millî Müdafaa Vekâletince tahkik ettirilir. -

işbu meclis ve heyetlerle askerlik daire ve şubelerinin ve muayeneye memur 
hekimlerin verdikleri kararlar ve roparlar aleyhindeki itirazların kanuna uygun
luk derecesini tetkik ve tahkik ve neticeye göre tashih ve tadil hakkı Millî Müda
faa Vekâletine aittir. Buna da kanaat etmiyenler Devlet Şûrasına müracaat ede
bilirler. 

X DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bakayalarla emsali silâh altma alınmış 
olan yoklama kaçaklarından emsallerinin kıtaya girdikleri tarihten itibaren ara
sız on sene içindesağlıklarına veya öldüklerine dair katı bir kanaat getirilmediği 
doğdukları veya ikametgâhları köy ihtiyar meclisi veya mahalle ihtiyar heyeti 
mazbatasiyle tesbit ve tevsik edilenlerin bu akibetleri, mensup oldukları kaza ve 
vilâyet idare heyeti karariyle tasdik olunduğu takdirde nüfus ve şube kütüklerin-
deki kayıtlarına bu yolda işaret edilerek askerlik işlerinden dolayı takiplerinden 
sarfınazar olunur ve mevcut gösterilmezler. Bunlardan sağ oldukları sonradan an
laşılanlar hakkında yoklama kaçağı veya bakaya mumelesi yapılır. 

Muvazzaflık müddetim kısaltmak için bedeli nakdî 
YÜZÜNCÜ MADDE— Her sene asker edilen erat miktarı ordu ihtiyacından 

fazla kaldığı müddetçe Millî Müdafaa Vekâleti henüz silâh altma alınmamış erat
tan (sağlam, sakat) bedeli nakdî kabulünesalâhiyetilidir. 

(S. Sayısı: 17) 
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X YÜZ BİRİNCİ MADDE — Bedeli -nakdî.miktarı 250 liradır. Hususi idare 

hissesi olarak ayrıca bedeli nakdî miktarının yüzde onu alınır. Bunu mükellef veya 
namına başkası Türkiye dahilinde malsandıklarına ye ecnebi memleketlerde elçilik 
ve konsolosluklara resmî makbuz mukabili defaten veya iki taksitte verir. Bir tak
sitte vorecelderin toplanma gününe kadar (toplanma günü hariç) ve iki taksitte 
vereceklerin birinci taksit olarak yarı miktarını toplanma gününe kadar ve ikinci 
taksiti kıtaya duhul gününden itibaren altı ay içinde vermeleri lâzımdır. îldnci 
taksiti zamanında vermiyenderin, ayrıldıkları esas sınıfta muvazzaf hizmetleri ta
mamlattırılır. 

İkinci taksiti vermiy enler e birinci taksit geri verilmez. 
YÜZ İKİNCİ MADDE — Bedeli nakdî verenler kendi mahallerinde bulunan 

veya yol masrafı kendileri tarafından verilmek ve talim ve terbiyeyi güçleştirme-
mek şartiyle arzu ettikleri yerde bulunan piyade alaylarında (sakatlar gibi hizmet
lerde) altı ay talim yapmağa mecburdurlar. 

Bedel vermiş olanlardan hastalık, mahpusluk ve yollarının kapanması gibi 
iradesi dışında bir sebep olmaksızın Millî Müdafaa Vekâletince tâyin olunan za
manda talime gelmiyenlerin talimleri altı ay fazla yaptırılır. Arkadaşlarının ter
hisine kadar talime gelmiyenlerin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve bedelleri 
geri verilmez. (Hasta ve mahpus olanlar veya yola çıkmıyanlar talim zamanından 
evvel mazeretlerini bulundukları mahaller askerlik şubelerine ve elçilik ve kon
solosluklara, bunlar da keyfiyeti asıl şubelerine bildirmeğe ve buna mütaallik rapor 
ve şahadetnameleri göndermeğe borçludurlar 1 Bedel eratının izin, tebdilhava, firar 
ve hapislikte ve ceman on beş günden fazla hastanede veya istirahatte geçirdikleri 
müddetler talim müddetine mahsup edilmez. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Alınan bedel hiç bir sebeple geri verilmez. Ancak 
kanuna aykırı alındığı anlaşılan bedeller Millî Müdafaa Vekili veya kolordu ko
mutanlarının işariyle mahallî mal memur luklarmca bir ay içinde geri verilir. A-
lanlar hakkında kanuni takibat yapılır. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 81 nci madde hükmüne giren yoklama kaçağı 
ve saklılarla bakayadan bedel alınmaz. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Hususi kanununa göre yedeksubayı olacaklardan 
bedel alınmaz. r • • 

YÜZ ALTINCI MADDE — Seferberlikte bedel alınmaz. 
X YÜZ YEDİNCİ MADDE — Bedel eratına talimleri müddetince maaş, tayın 

ve elbise verilmez. Cezalı veya cezasız altı aydan fazla talime tâbi tutulanlar di
ğer erat gibi muamele görürler. 

Bunlardan talim müddeti içinde hastalananların ilâçları ve hastanede yatan
ların iaşeleri meccanen temin olunur. J 

Bu erattan istiyenlerin, bedelleri kendi taraflarmdan verilmek suretiyle ilbas 
ve iaşeleri kıtalarınca temin olunabilir. 

x YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Muvazzaf ve ihtiyat eratın celp ve şevkinde as
kerlik şube merkezlerinde ve terhislerinde birliklerinde tören yapılır. Bu törenin; 
hizmetin kutsallığına uygun şekilde yapılması Millî Müdafaa Vekâletince hazırla
nacak bir talimatla tesbit ve takip olunur. 

X BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay 
içinde mahallî askerlik şubelerine müracaat ederek askerlik durumlarını kayıt ve, 

(S. Sayısı: 171 
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tesbit ettirmiyen yoklama kaçağı ve bakayaya tebligat yapılmış sayılarak hakla
rında Askerî Ceza Kanununun hükümleri tatbik olunur. 

X ÎKtNCÎ MUVAKKAT MADDE — 18 nci maddedeki hususi hizmete alacaklar 
tarafından nüfus cüzdanlarınm yoklanması işi, kanunun neşriden itibare altı ay 
sonra tatbik olunur. 

X YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 1111,1413,1958,1988, 2850, 2907, 3027, 3174, 
3370, 3899, 3917, 3920, 4102, 4152, 4173, 4416, sayılı kanunlar lağvedilmiştir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
YÜZ ON BÎRtNCl MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya ic ra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

(X) İşretli maddelerde Millî Müdafaa Encilonenince değişiklik yapilmtştvh. 

.(S. Sayısı: 17); 
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Askerî fabrikalarla asker i afelye ve tamir müessese
lerinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/315); 

Başvekâlet 26 . VI . 1944 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 196, 6/1768 . . ' " " ' . 

Büyük Millet MccVsi Yüksek Beisliğiııe 

Askerî Fabrikalarla askerî atelye ve tamir müesseselerinde çalışan mütehassıs subaylara verile
cek ihtisas yevmiyesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
21 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesiylo bir
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
'*' Ş. Saraçoğlu 

2853 sayılı kanunda yapılması teklif olunnan tadilâta ait esbabı mucibe lâyihası 

Ordu birliklerinin gittikçe fazlalaşan motorlu vasıtalarla teçhiz edilmesi bunların bakım ve tamir
leri için birlilderin bünyeleri içerisinde seyyar ve sabit tamirhaneler ve atölyeler ihdasını zaruri 
kılmıştır. 

Bu arada Hava ve motorlu vasıtalar birliklerinde kurulan seyyar tamirhaneler, müstahkem mev
kilerde kurulması zaruri bulunan tmirhaneler zikrolunabilir. 

Ordu birlikleri bünyelerinde bulunan bu tamirhane ve atelyeler esas itibariyle Askerî Fabrikalar 
ile Hava ve Deniz fabrikalarının cümlei vezaifinden olan tamirat işlerinin mühim bir kısmını üzer
lerine almaktadır. Yeni imalât ile tamirat arasında teknik ve işletme bakımından bir fark yoktur. 
Bu itibarla, birlik seyyar ve sabit tamirhanelerinde çalışacak mütehassıs eşhas ve subayların, fabrika
larında çalışanlardan bir farkı olmıyacağı da tabiîdir. Aynca bu tamirhaneler kadrolarının fabrika
larda yetiştirilmiş eşhas arasında en kabiliyetli vekendi başına iş görecekler arnsmdan seçilenlerle 
doldurulması zaruri bir keyfiyettir. 

Binaenaleyh, 2853 sayılı kanun mucibince Askerî fabrikalarda, Hava ve Deniz fabrikalarında 
çalışan mütehassıs subaylara verilmekte olan ihtisas yevmiyesinin Kara, deniz ve Hava birliklerine 
merbut sabit VG seyyar tamirhanelerde, atelyelerdo çalışan mütehassıs subaylara da teşmili hem tamir
hane ve atölyelerin verimli bir şekilde çalışması ve hem de bu subayların •mağduriyetlerinin önüne ge
çilmesi için zaruri görülmektedir. 



Millî Müdafaa Encümeni Mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M.. Encümeni 
Esas No. 1/315 

Mazbata No. 31 
8 .VII, 1944 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalarla askerî atelye ve,tamir 
müesseselerinde çalışan mütehassıs subaylara ve
rilecek ihtisas yevmiyesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanarak Başvekâletin 20 Hazi
ran 1944 gün. ve G/1768 sayılı tezkereleriyle Yük
sek Reisliğe sunulan ve Encümenimize havale bu-
yurulan kanun lâyihası ilgili vekâletin mümessili 
hazır olduğu haldo müzakere edildi. 

Halen mevcut 2853 sayılı kanun mucibince 
yalnız Askerî fabrikalarda, çalışan mütehassıs 
subaylara ihtisas yevmiyesi verilmekte olup sey
yar ve ordu ••birliklerine bağlı atelye ve tamir 
müesseselerinde çalışan bu gibi mütehassıslar ha
riç kalmaktadır. 

Halbuki orduda gittikçe fazlalaşan motorlu 
silâh ve vasıtaların bakım ve tamirleri için ordu 
birlikleri içinde ve lüzumlu mmtakadarda seyyar 
ve sabit tamirhaneler ve atölyeler açılmış ve açıl
makta bulunmuştur. Bu tamirhane ve atelyelcr, 
esas itibariyle askerî fabrikalar ile lıava ve de
niz fabrikalarının vazifeleri cümlesinden olan ta
mirat işlerinin mühim bir kışınım üzerlerine al
mış, ve buralarda askerî fabrikalarda olduğu, gibi 
mütehassıs subaylar çalışmakta bulunmuştur. 

Hattâ hava birlikleri ve diğer motorlu birlik
lere mensup olup ekseriyetle miifrez ve tek ba
sma kalabilecek olan tamirhane ve atölyeler kad
rolarında, fabrikalarda yetişmiş en kabiliyetli 
ve kendi başına iş görebilecek olan kimselerin 
çalışmaları bir zaruret •h.alindcd ir. Keyfiyet böy
le olduğu halde kara deniz ve hava birliklerine 
merbut tamirhane ve atölyelerde çalışan müte
hassıs subayların ihtisas yevmiyesinden mahrum 
kal m alam bunların mağduriyetini ve şevk ve 
gayretlerinin kırılraasırnı mucip olmaktadır. 

Bu mühim boşluğu doldurmak üzere teklif 
olunan bu kanun lâyihası esas itibariyle yerinde 
görülmüş ve aşağıda gösterilen şu değişiklikler 
yapılmıştır: 

1. — Lâyihanın birinci maddesinde bahsi ge
çen atelye ve tamirhanelerden hiç. birisi hariç kal
mamak mülâhazasiyle maddeye (kara, deniz ve 

hava kaydi ilâve,olunmuş ve bazı ifade tadilleri 
yapılmıştır. 

2. — Lâyihanın ayni maddesinde: ihtisas yev
miyelerinin miktarı hakkında yapılacak teklif 
üzerinde, tetkik yapmak için teşkili derpiş olu
nan komisyonun hangi esaslara, dayanarak tet
kik yapacağı ve hüküm vereceği muhkem görül
müş ve tatbikatta da amelî ve faydalı bir netice 
vormiyeceği anlaşılmıştır. Esasen ihtisas yev
miyesinin verilmesini teklif eden makamın, bu 
teklifini (müspet, iş)^esasına dayanarak yapması 
zarurî ve muayyen olduğundan ve-mevcut ka
nunda da. böyle bir komisyona lüzum görülmemiş 
bulunduğundan, bu cihetin takdirini son mer
cie bırakarak muktazi'tetkikatın bu makam tara
fından yaptırılması Encümenimizce muvafılc gö
rülmüş ve komisyon teşkiline dair olan kayıt 
maddeden çıkarılmıştı]'. 

3. — Mevcut kanunda: (vazifelerinde kudret 
ve kâfi- derecede faaliyetleri gürülmiyenlerin 
yevmiyeleri dahi ayni suretle azaltılır veya. kesi
lir) denilmekte olduğu halde lâyihada bu cihet 
meskût geçilmektedir. 

Vazifede gösterilen kudret ihtisas ve basan 
derecesine göre ve o başarıya, mukabil verilmekte 
olan ihtisas yevmiyesinin ayni kudret ve başarı
nın azalması halinde kesilmesi veya, azaltılması 
hakkında vazn kanunun derpiş ettiği mülâhaza 
tamamen varit görüldüğünden, bu kaydın lâyi
hanın birinci maddesine ilâvesi Encümenimizce 
karar altına alınarak lâyiha, bu suretle tadil olun
muştur. 

Ekli lâyihamızla birlikte Bütçe Encümenine 
tevdi- buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

M. M. En. R.s. M. M. 
Sinob Ağn 

C. E. Incedayı ff. Tugnc, 
Bolu Bursa 

Korgl. A. Alptoğan Gl. Â. ı 
Çankırı Çorum 

Dr. A. Arkan E. S. AJcgöl 

ith 

Gl 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Diyarbakır 

, K. SevilMekin 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Erzurum Erzurum Gazianteb 

A. Akyürck Gl. Z. 'Soydemir Dr. M. Canbolat 
Kara Kayseri Kırklareli 

Gl. II. Durudoğan N. Toker Korgl. K. Doğan 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Tekirdağ 
R. Apak 

Muğla 
S. Güney 

Siird 
B. Turkay 

Tokad . . 
S. Çelikkol 

Bütçe Encümeni masbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. T/315 
Karar No. 10 

11. XII .1914 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalarla askerî atelye ve tamir 
müsseselerinde çalışan mütehassıs subaylara ve
rilecek ihtisas yevmiyesi hakkında Millî Müda-
fan Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 26.VT. 
1944 tarihli ve 6/1768 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Millî Mü-
dabaa Encümeni mazbatasiyle birlikte Encüme
nimize tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa Ve
kâleti namına Hava müsteşarı ve Maliye Vekâ
leti namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü, ha zır oldukları halde tetkik ve müzake
re olundu. 

Askerî fabrikalar dahilindeki (Kara, deniz, 
hava) mütelıassıs subaylara verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkındaki 2853 sayılı kanun gere
ğince bu yevmiye yalnız mezkûr fabrikalar da
hilinde çalışanlara verilmekte ve bunlar hari
cindeki tamir atölyelerinde ve sair imalâthane
lerde çalışan mütehassıs subaylara verilmesine 
ka 11ıı ını i i m kân görülcmemektcdir. 

Ordunun geniş mikyasta motörleşmesi hase
biyle fabrikalardaki mesainin bir kısmının ta
mir atölyelerine ve fabrikadan daha küçük 
imalâthanelere intikal etmiş ve buralarda da li
yakatli ve başlı başına iş görecek değerde mü
tehassıs subayların istihdamı zaruri bulunmuş 
olduğundan, bunlara da fabrikalarda çalışan 
arkadaşları gibi ihtisas yevmiyesi verilmesi alı
nacak randıman bakımından lüzumlu görülmüş 
ve lâyiha bu maksadı temin için tanzim ve sev-
kedilmiştir. 

Encünıenimizee de bu lüzum ve Millî Müda
faa Ensümeninin yaptığı tadilâta ait mucip se

bepler yerinde görülerek lâyiha Millî Müdafaa 
Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Lâyiha 2853 sayılı kanunu tamamiyle tadil 
ve onu ilga ettiğinden Esas Kanunun bu yev
miyelere ait tahsisatın her daire bütçesinin ayrı 
bir tertibinden verileceği hakkındaki ikinci 
maddesi hükmü de ilga edilmektedir. Halen 
ilgili bütçelerde bu namla açılmış birer fasıl 
mevcut ve bunun da devamı tabiî bulunduğun
dan mezkûr maddenin ilgasında da bir mahzur 
görülmemiştir. 

.Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. fiıımen 
Bolu 

Dr. Zihni tllyen 
Eskişehir 

Yavuz Aha elan 
İsparta 

'Mü k e rre n ı Kara ağ a c 
Manisa 

F. . Kıı rdoğlu 
Urfa 

.Esat Tekeli 
Zonguldak 

Emin Erişirgil 

Reis V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

M. "M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

İT. Kartel 
Mardin 
7?. Erten 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Büstü Bekit 

Giresun 
Ayet Sayar 
Kütahya 
II. Pekcan 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
S. îeöz 

Zonguldak 
II. A. Kuyucak 

( S. Sayısı : 19 ) 



I ! HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalarla askerî atölye ve tamir mües
seselerinde çalışan mütehassıs subaylara verile

cek ihtisas yevmiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerî fabrikalarda, sabit ve 
seyyar bilûmum atölye ve askerî tamir evlerinde 
çalışan mütehassıs subaylardan fabrika, atölye ve 
tamirevi müdürlüğü, mühendislik, kimyagerlik, 
fen ve işletme müdürlükleri, mütehassıs şeflik 
gibi teknik ve ihtisas vazifelerinde bilfiil müs
tahdem bulunanlara çalıştıkları günler için kud
ret ve ihtisasları ve işlerinin önemi derecesine 
göre en çok 4 lirayı geçmemek üzere ihtisas yev
miyesi verilir. Bu yevmiyelerin miktarı fabri
ka, sabit ve seyyar atölye ve tamir evlerinin 
bağlı bulundukları umum müdürlük, "müdürlük 
ve birlik komutanlıklarının teklifi ilgili müste
şarlık ve daireler başkanlıklarınca seçilecek ve 
en az üç mütehassıs subaydan teşkil olunacak 
bir fen heyetinin tetkik ve tasvibi ve Millî Mü
dafaa Vekilliğinin tasdiki ile tesbit olunur. 

MADDE 2. — Askerî fabrikalar dahilindeki 
(Kara, deniz, hava) mütehassıs subaylara veri
lecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki 2853 sayılı 
kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

.21. V I . 1944 

Bş. V., Ha. V. V. Ad. V. M. M.V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Hilmi Uran F. Ağrah 
Mf.V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Stm Day Fuad Sirmen 

S. t M. V. ö . î . V. Zr. V. 
Dr. ff. Alataş Smd ff. Ürgiiblü Ş. B. ffatipoğhı 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy O. S. Siren 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE; 
ĞİŞTİEİŞÎ 

Askdlrî fabrikalarla Askerî atclye ve tamir mü
esseselerinde çalışan mütehassıs subaylara veri
lecek ihtisas verniyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerî fabrikalarla (Kara, 
deniz, hava) bilûmum askerî sabit ve seyyar ta
mirhane ve atelyelerde çalışan mütehassıs 
subaylardan, fabrika, tamirhane ve atelye 
müdürlüğü, mühendislik, kimyagerlik, fen 
ve işletme müdürlükleri, mütehassıs şeflik 
gibi teknik ve ihtisas vazifelerinde bilfiil 
müstahdem bulunanlara, çalıştıkları günler için 
kudret ve"ihtisasları ve--işlerinin önemi derecesine 
göre en çok 4 lirayı geçmemek üzere ihtisas-yev
miyesi verilir. Bu yevmiyelerin miktarı, fabrika-, 
sabit ve-seyyar tamirhane ve atölyelerin bağlı 
bulundukları umum müdürlük, müdürlük ve bir
lik komutanlıklarının teklifi ve Milli Müdafaa 
'Vekilinin tasdiki ile tesbit olunur. 

"Vazifelerinde kudret ve . kâfi derecede faali
yeti görül mi yenlerin bu yevmiyeleri ayni surette 
azaltılır veya kesilir. 

MADDE 2. — Askerî fabrikalar dahilindeki 
(Kara, deniz, hava) mütehassıs subaylara verile
cek ihtisas yevmiyesi baklandaki 2853 sayılı ka
nım kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

( S . SatfKü : 10) 



Subaylar Heyetine mahsus Terfi kanununun 11 inci 
maddesinin değiştiri lmesine dair olan 4554 sayılı ka

nuna ek kanlın lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe. 
Encümenleri -mazbataları (1/337) 

T . a . • ' '•""•'* • - • • -
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 18. VIII. 1944 
Tetkik Müdürlüğü . . . 
Sayı: 71-221 6/3274 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4373 sayılı subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 nei madesinin değiştirilmesine dair 
olan 4554 sayılı kanuna ek olarak Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 31 - VII . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiy-
le birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. , 
ı , Başvekü 

Ş* Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Yüzbaşılıktan binbaşılığa terfi için asgari müddet altı sene iken 4600 numaralı kanunun Üçüncü 
maddesiyle dokuz seneye çıkarılmıştır. 

4554 numaralı kanunun birinci maddesine göre hiç bir subay mensup olduğu sınıfm krtasmda 
rütbesine ait asgari müddetin en az üçte biri kadar fiili olarak hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Asgari müddet dokuz sene olduğuna göre bunun üç senesinin kıtada geçmesi lâzımdır. Halbuki 
akademi tahsilini ikmal etmiş olan kurmay yüzbaşıların 'kurmay vazifelerini muntazaman takip 
ve ifa edebilmeleri ve kurmay hizmetlerinin de ınünlıal bırakılmaması hususlarının temini için 
asgari müddetin yalnız iki senesinin kıtada geçirilmesiyle iktifa edilmesi ve mütebaki müddetlerin 
kurmay vazifelerine tahsis edilmesi lüzumlu görülerek işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

Î.B.M.M. 
Millî Müdafaa Encümeni - \ 

Esas No. î/337 * ' ;V''*".'- " ^ ' B > ÎX . 1944 
Karar No. 4% 

: Yüksek İİeisliğe 

4273 sayılı âubaylar heyetine mahsus Terfi havale buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa 
Kanununun 11 nci maddesinin değiştirilmesine Vekilinin sayılı mümessilleri hazır olduğu halde 
dair olan 4554 sayılı kanuna ek olarak Millî Mü- müzakere edildi. 
dafaa Vekâletince hazırlanan ve Başvekâletin Hükümetin gösterdiği mucip sebep Encüme-
10 . VIIÎ . 1944 tarih ve 6/2274 numaralı tezke- nimizce de uygun görülerek Kurmay yüzbaşıla-
resiyle Yüksek Meclise sunulup Encümenimize rrn kıta hizmetlerinin iki sene olması yerinde bıv 



hvnmuştur. Ancak kanun bu emsalinin kıta hiz
met müddetlerim harp halinde azaltmağı temin 
ettiği gibi normal zamanlarda telim ve terbiyenin 
teabettirebileceği sebeplerle bu iki senenin ica
bında, çoğaltılabilmesi imkânını da sağlamak ınak-
sadiyle ve Hükümetin de muvafakati ile kanunun 
birinci maddesine (en az) kaydı ilâve edilmiş've 
lâyiha bu suretle ittifakla kabul olunmuştur. 

Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
Sinob Ağrı Konya 

C. K. încedayı İT. Tugaç V. Bilgin 

4373 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 11 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
olan 4554 sayılı . kanuna ek olarak Millî 
'Müdafaa Vekâletince hazırlanıp. Başvekâletin 
10 . VII I . 1944 tarihli ve 6/2274 sayılı tezke
resiyle-Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihasr 

.Millî 'Müdafaa. Encümeni mazbatasiylo birlikto 
encümenimize tevdi buyurtılmakla Millî Müdafaa. 
'•Vekaletinin salahiyetli mümessilleri ve Maliye 
Vekâleti namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
•Müdür"-muavini' hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere-olundu. 

Kurmayların Akademi tahsilleri sebebiyle 
kıta hizmetlerinin iki seneyo indirilmesi, diğer 
hizmet müddetlerini kunnay hizmetlerini ifaya 
hasretmeleri noktasından zaruri görüldüğü izah 
edilmiş vo lâyihanın da bu maksatla tanzim edil
diği anlaşılmış olduğundan Millî Müdafaa En
cümeninin tadili dairesinde yalnız başlıkta şekle 
ait bir değişiklik yapılarak lâyiha encümenimızce 
de aynen kabul edilmiştir, 

Bolu Bursa Bursa 
A. Alptoğmı A, Ath N, Tınaz 

Çankırı Diyarbakır Erzurum 
Dr. A. Arkm K, Scvükiekin A. Akyürek 

Erzurum Gazianteb Gümüşane 
Z. Soydemir Dr. M. Canlolat Ş. Erdoğan 

İsparta İstanbul Kars 
C. Tilsemen Ş. Â. ögel K. Durudayım 

Kayseri Kırklareli Kocaeli 
N. Toker K. Doğan M. Baku 
Muğla Siird Tekirdağ 

S. Güney B. Türkay B. Apak 
Tokad 

Çelikkol 

Umumî Heyetin tasvibine arzodilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. AT. Gündmalp '" 11. A7. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydm Bitlis 

I'1. Öymen (H. Kefe t Alpmaıı, 11. Onma 
Bolu Çanakkale Diyarbakır. 

Dr. Zihni Ülgen S. T. Arhal lliıştüBckU 
Eskişehir Giresun Giresun 

Yavuz Abadan M. Akkaya Ayet Sayar 
İsparta İstanbul Kayseri 

Mükcrrcm Karaağaç 11. Kor tel F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

İL Pekcan F. Kurdoylu E. Erten 
Rize o Urfa Yozgad 

T. B. Balta. M. Esat Tekeli S.îçöz 
Zonguldak Zonguldak 

Emin Erişirgil İL A. Kuyucak 

B îitçû -Encütti eni. masbattıst. 

'H.B.M, M. 
Bütçe Encümeni 
Esas:No..1/337 _. 11 . XM . 1944 

Karar No. 11-

Yüksek Reisliğe 

( Ü. Üaymı t 20 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1:373 sayılı subaylar koy eline, 
mahsus Terfi Kanununun 11 

nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 4554 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4554 sayılı ka
nunun 1 inci madesine aşağıda 
yazılı fıkra eklenmiştir: 

«Kurmay yüzbaşılar için kı
ta hizmeti iki senedir.» 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hük
münü icraya Millî Müdafaa Yo-
kili memurdur. 

Bş. V. 
ve Ha. V. V. Ad. V. 

- Ş. Saraçoğlu A. B. Türel 
M. M..V. Da. V. 

A. R. Artunkal Hilmi Uran 
Mal. V. Mf. V. 

F. Ağrak Yücel 
Na. V. Jk. V. 

Sırrı Bay Fuad Sirmen 
S. t. M. V. G. I. V. 

•Dr. H. Alataş Suad E. Ürgüblû 
Zv. V. ' Mü. V. 

#. /?. Tlatipoğlu A. F. Cebesoy 
Ti. V. 

C. S. Siren 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

•1273 sayılı subaylar heyetine 
mahsus Terfi Kanununun. 11 
nci madesinin değiştirilmesine 
dair olan 4554 sayılı kanunu

na ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4554 sayılı ka
nunun birinci maddesine aşağı
da yazılı, fıkra eklenmiştir: 

«Kurmay yüzbaşılar için kı
ta hizmeti en az iki senedir.» 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul o-
dilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul e-
dilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D1İ 
mŞTÎRÎŞt 

MADDE 1. — Millî Müdafaa 
Encümeninin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen 

~xsm > ö «< <ggsw-*» 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yslı Bütçe kanununa." bağlı ( Â-) . işaretli cetvelde 
değişildik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe -

Encümeni mazbatası (1/350) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 2.X.1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/247 6/2602 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Heisiliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvel
ce değişiklik yapılması hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 18 . EX . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi ve cetvelleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet. memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanuna göre bir 
üst derece maaş almağa kanunen müstehak olanlara verilecek maaş farkı için lüzumlu olan 18 000 
liranın 16 000 lirası tasarruf attan temin edilmiş ise de müstehak memurlara maaş farklarının tama
men verilebilmesi için ayrıca 2 000 liralık tahsisata ihtiyaç görülmektedir. 

Bundan başka/ kanunun 6 mcı maddesine tevfikan 1 İkinciteşrin 1944 tarihinden itibaren her 
çocuk için tediye edilmesi icabeden 5 liradan Mayıs 1944 sonuna kadar 7 aylık sarfiyat karşılığını 
temin etmek üzere 13 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince tediyesi icabeden doğum ve ölüm yardımlarını 
karşılamak üzere yeniden açılacak tertiplere 2 000 lira fevkalâde tahsisat konulmasına lüzum görül
müştür. 

Yukarıda arzedilen ihtiyaçların karşılığı bütçenin tasarrufu mümkün teriplerinden temin edil
miş olduğundan ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/350 11. XII. 1944 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekilliğince hazırlanıp Başvekâ

l e t i n i . X I . 1944 tarihli ve 6/2602 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla Hudut ve sa
hiller Sıhhat Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti 
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namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdür 
muavini hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunun bazı hükümle
rini tadil eden 4598 sayılı kanun gereğince yapıl
ması icabeden terf ilerle ölüm, doğum tazminatları 
ve çocuk zamlarının istilzam eylediği tahsisatı 
karşılamak üzere Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde gereken değişikliklerin 
yapılması maksadiyle lâyihanın hazırlandığı ya
pılan tetkiklerden ve alman izahlardan anlaşılmış 
ve 4598 sayılı kanunun tatbikini sağladığından 
lâyiha esas itibariyle Encümenimizce de kabule 
şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesiyle terf ile re ve ço
cuk zamlarına ait muhtelif tertipler arasında bir 
münakale teklif edilmektedir. Çocuk zammına ait 
istenilen 13 000 liralık tahsisatın 8 000 lira ile 
temin edileceği, lâyiha teklif edildikten sonra katî 
olarak anlaşıldığı izah edilmiş ve cetvelin ona gö
re tadili müzakere sırasında istenmiş olduğundan 
Encümenimizce madde ve cetvelde gereken tas
hih yapılmıştır. 

İkinci madde ile bu maddeye bağlı 2 sayılı cet
velde şekle ait bazı değişiklikler yapılmıştır. 

4598 sayılı kanun, 3335 sayılı kanunun hük

münü tadil ve buna mütenazır olarak bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin 13 ncü mad
desi unvanının da değişmesi icap ettiğinden lâ
yihanın üçüncü maddesine bu değişiklik hükmü 
de ilâve edilmiştir. 

Bu tadillerle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası ve cetvelleri Umumî Heyetin tasvibine arzc-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur'. 

Reis 
Kastamonu 
T.Coşkan M. 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen Gl 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kütahya, 

H. Peltcan 
Rize 

T. B. Balta 
Zonguldak 

E. Erişirgil 

Reis V. 
Edirne 

N. Oündüzalp 

Aydın 
. B. Alpman 
Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
M. Altltaya 

İstanbul 
II. Kor t el 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Urf a. 
M.^E. Tekeli 
' 

İT. 

M. M. 
Tokad 

II. N. Keşmiı 

Bitlis 
B, Osma 
Diyarbakır 

7?. Beldi 
Giresun 

A. Sayar 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
B. Erten 

Yozgad 
•S. tçöz 

Zonguldak 
A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum'Müdürlûğü 1944 
malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 1 sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (15 000) lira
lık münakale yapılmıştır. 

• MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 14 ncü faslının 
4 ncü (Hudut ve sahillerde zuhur edecek hasta
lıklara karşı alınacak tedbirlere ait masraflar) 
maddesinden 2 000 liranın tenzil edilerek yeni
den açılan 2 sayılı cetvelde yazılı tertiplere fev
kalâde tahsisat konulmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRÎŞÎ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdüıiüğü 1944 
malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihmı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat ti
mimi Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel
de vazıh tertipleri arasında (10 000) liralık mü
nakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat ti
mimi Müdürlüğü İ944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin. 14 üncü (sıhhi temiz
leme masrafları) faslrnm dördüncü (Hudut ve 
sahillerde zuhur edecek sâri hastalıklara karşı 
alınacak tedbirlere ait masraflar) maddesinden 
(2 000) lira indirilerek ilişik (2) sayılı cetvelde 
yeniden açılan tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

( S . Sayısı: 21) 
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MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-

mum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin 5 nci faslının unvanı 
(4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verile
cek çocuk zammı) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekille
ri memurdur. 

18 . IX . 1944 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 

Da. V. Ha. V. 
Hilmi Uran H. Saka 
Mf. V. Na. V. 

Yücel • Sırrı Bay 
S. 1. M. V. G. î. V. 

Dr. TT. Alaiaş Suad Tl. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

M. M. V. 
.4. R. Artunhal 

Mal. V. 
İV. E. Sümer 

Ik. V. 
Fuad Sirmcn 

Zr. V. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-
mııra Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin beşinci faslınm un
vanı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek" çocuk zammı) ve 13 üncü faslının un
vanı da (4598 sayılı kanun gereğince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masrafları) şeklinde değişti
rilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

P. M, 

1 
2 
5 

14 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Memurlar maaşı 
Müteferrik müstahdemler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zammı 
Hudut ve sahillerde zuhur edecek hasta -lıklara şarşı alınacak 
tedbirlere ait masraflar 

10 000 

5 000 

2 000 

13 000 

YEKÜH İS 000 15 000 

( S. Sayısı : 21 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

F . M. Tahsisatın nevi Tenzil Zam 

29 4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince doğum dolayısiyle 
yapılacak yardım 1 000 

'30 4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi gere ğinco ölüm dolayısiyle 
yapılacak yardım 1 000 

YEKtm 2 000 

Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

F. M. Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

1 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 2 000 

2 Ücretler 
2 Müteferrik müstahdemler ücreti 10 000 

5 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zammı 8 000 

YEKtföT 10 000 10 000 

CETVEL [2] 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

5 A 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlar 
1 Doğum yardımları 1 000 
2 ölüm yardımları 1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 

;(fS.:Sayısı.: 21) 



S. Sayısı: 22 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek 
kanun layihas ve Bütçe Encümeni mazbatası (1358) 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 4 . X . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 31/137, 6/2610 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek olarak Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 7 . IX . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
"s • '•' • • " " • -: Ş- Saraçoğlu 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek kanun lâyihası mucip sebepleri 

3827 sayılı kanun Devlet dairelerince satın alınacak nakil vasıtalarının tiplerini tahdit etmiş 
ve valiliklere mahsus binek otomobillerinin mubayaa bedellerini 2 500 lira olarak tesbit etmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle otomobil mubayaasını mahdut tiplere inhisar ettirmek ve bunları 
kanunda tesbit edilen fiyattan tedarik etmek güç ve hattâ imkânsızdır. 

Bu itibarla otomobil mubayaasını mahdut tiplere inhisar ettirmeği istihdaf eden 10 ncu mad
denin ve binek otomobillerinin fiyatını tesbit eden ikinci maddedeki hükmün yalnız valilikler için 
ve fevkalâde ahvale münhasır kalmak şartiyle tatbik edilmemesi zaruri görülmüş ve bu kanun pro
jesi hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

Bütçe Encümem 
T. B. M. M. 

Esas No. 1/358 11 . XII . 1944 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 38 27 sayılı kanu
na ek olarak Dahiliye Vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 4 . XI . 1944 tarihli ve 6/2610 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümneimize havale buyurulmakla Da
hiliye Vekâleti namına Mahallî İdareler Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti namına Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdür Muavini hazır olduk

ları halde tetkik ve müzakere olundu. 
Lâyihanın, fevkalâde zamnalara münhasır kal

mak şartiyle 3827 sayılı nakil vasıtaları kanunu
nun koymuş olduğu âzami mubayaa haddinden 
ve tip tâyini hükmünden valiler için satın alı
nacak otomobillerin istisnası maksadiyle tanzim 
edildiği alınan izahlardan anlaşılmıştır. 

Fevkalâde haller hasebiyle otomobil bulmak 
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ve bulunanı da fiyat ve tip kayıtları sebebiyle 
satın alamamak müşkülâtı karşısında valiliklerin 
otomobilsiz kalmakta oldukları ve fevkalâde hal
lerin devamına münhasır olmak üzere 3827 sa
yılı kanuna bu maksadı temin edecek muvakkat 
bir maddenin eklenmesi encümenimizce de uy
gun görülmüş ve lâyiha teklif veçhile aynen ka
bul edilmiştir. , 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kastamonu Edirne. Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündü zalp II. N. Keşmir 

Kâtip 
llstdnbu 
F. Öymen 

Bolu 
l)r[ Zihni.Ülgen 

Eskişehir 
Yavuz Abadan 

İsparta 

Aydın Bitlis 
Ol. Befet Alpman B. Osma 

Çanakkale Diyarbakır 
S. T.' Arsal Büstü Bekit 
Giresun Giresun 

M. Ahkama Ayet Sayar 
İstanbul Kayseri 

Mükerrem Karaağaç H. Kortel F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

/ / . Pekcan F, Kurdoğlu R..Erten 
Rize Urfa Yozgad 

T. B. Balta M. Esat Tekeli S. tçöz 
Zonguldak 

; Emin E rişirgil 
Zonguldak 

II. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 nayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 
3827 sayılı kanuna aşağıdaki muvakkat ikinci 
madde eklenmiştir: 

«Muvakkat madde 2 — Fevkalâde hallerin 
devamı müddetine münhasır olmak üzere 

a) 3827 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
bağlı 2 sayılı cetvelde valiliklere mahsus binek 
otomobilleri için tâyin edilmiş olan âzami satın 
alma bedeli Dahiliye Vekilliğinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur; 

b) Adı geçen kanunun 10 neu maddesinin 
birinci fıkrası valiliklere satın alınacak binek 
otomobilleri için tatbik edilmez, 

MADDE 2. - - Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. . 

MADDE 3. —;Bu kanunun;hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 . I Z . 1 9 4 4 

Bş. V. ve Ha. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 

. S. 1. M.1 

Dr. II. Alalaş 

V.V. Ad.V. 
B. Türel 

Ha. V. 

, Na. V. 
Sırrı D ay 

V. G. İ. V. 

M. M.V. 
A. B. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağralı 

lk. V. 
Fuad Sirmen 

•"" Zr. V. 
Suad H.Ürgüblü Ş. B. Ilatipoğlu 

MB.V. 
A. F. Cebesoy C. 

Ti. V. 
S. Siren 

(,& Sayısı : 22) 


