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B İ R İ N C İ MADDE — Kıtaya dahil olan piyade efradından İcra Vekilleri
Heyetince tasdik edilecek talimatname hükmüne tevfikan küçük zabit olmağa
müstaid olanlardan duhulü müteakib ilk hafta zarfında bölük ve tabur kumandanlarınca mtihab ve alay kumandanla rınca ihtiyaca göre tefrik ve tesbit olunanlar
küçük zabit olarak yetiştirilir. İşbu kanunda yazılı şerait dahilinde küçük zabitliğe
arzularile talib olanlar tercih olunur. Bu suretle tefrik edilenlerin isimlerini havi
defterler alay kumandanlığmca tasdik edilerek mafevk makam ile efradın mensub oldukları askerlik şubelerine gönderilir.
İKİNCİ MADDE — İlk hafta zarfında ayrılmamış efraddan altı ay zarfında
onbaşılığa liyakat gösterenlerden bu kanundaki şartları kabul eyleyenler birinci
maddede zikredilenler gibi muameleye tâbi tutulabilirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu suretle yetiştirilecek küçük zabitler emsallerinden
altı ay fazla hizmet ederler ve işbu fazla hizmete mukabil askerlik çağının sonun
dan iki misli azaltılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddeler mucibince küçük zabitliğe
ayrılmayan efrad onbaşılıktan yukarı terfi edemezler.
BEŞİNCİ MADDE — Mezkûr müddetlerden başka rizalarile iki sene ve daha
ziyade hizmet etmek isteyenlerden şayanı kabul görülenlere terhislerinde her sene
ye mukabil Müdafaai milliye bütçesindeki karşılığından yüzer lira mükâfatı nakdi
ye verilir ve kezalik fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan bir misli
azaltılır.
İşbu maddenin ahkâmı sunufu saire küçük zabitanına da şamildir.
ALTINCI MADDE — Talimgahlarda tahsilde bulunurken esbabı sıhhiyeden
gayri sebeblerdeıı dolayı çıkai'ilanlar kıtalarına iade olunurlar. Bunlar üçüncü mad
dede mezkûr altı ay fazla hizmeti de ayrıca yaparlar ve fazla hizmetlerine mukabil
askerlik çağının sonundan tenzilât ta yapılmaz.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanım 1 haziran 1927 tarihinden muteberdir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kamın hükmünü icraya Müdafaai Milliye ve Ma
liye vekilleri memurdurlar.
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