-3231076 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ile cetvelin ve 1555 nu
maralı kanunun beşinci maddesindeki birinci müaeyyel mad
denin tadiline dair kanun
(Resmî
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B t R t N C t MADDE — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki
107ö numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ve bu maddeve ait cetvel aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
( Her sene yapılan son yoklama neticesinde yağlattı veya sakat asker edilenlerden
tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek derecede meslek mektepleri, tüccar kaptan
ve çarlıçı mektebi ve muadili mekteplerden ve darülfünundan mezun bulunanlar se
kizinci maddedeki şartları haiz oldukları halde ilılivat zabiti yetiştirilmek üzere
tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Millive A ekalctinee takdir edile
cek ihtiyaca e,öre muhtelif sınıflara av rıh Har, Bunlardan tüccar
)
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Askerî ehliyetname

îî üncü maddenin başında ya/ıh mektep*
lerdeıı me/.utı olupta askerî ehliyetnamesi
buluıımıyanlar
Tam devreli lise ve muadili mekteplerden
mezun ve askeri orta ehliyetnamesi oluptfl
askerî tam ehliyetnamesi olmryanhır
Tam devreli lîse ve muadili mekteplerden
mezun tam ve orta askerî ehliyetnamesi
olanlar
Yüksek mektepler ile tücear, kaptan ve
<jarh(;,[ mektebi ve darülfünun mezunla
rındın! yüksek ehliyetnamesi olanlar,

İKİNCİ MADDE — 1555 numaralı kanunun beşinci maddesindeki ( birinci
müzeyyel maddenin) ilk fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
Üçüncü maddede yazılı derecelerdeki tahsili bitirdikten sonra şehadetname ve
ya tasdikname alanlar ile her ne suretle olursa olsun tahsili terke mecbur olanların
(lise veya muadili mektepleri ikmal etmeden tahsili terkedenler müstesna) nüfus
kayitlerindeki muvazzah künyeleri infikâkleri esbabile birlikte mektep müdürlerin
de her sene mektebin bulunduğu yerdeki askerlik şubelerine gönderilir ve tahsil de
receleri de hüviyet cüzdanlarına kayit ve tasdik edilir. Askerlik
)
MUVAKKAT MADDE — jşbu kanunun neşrinden evvel ihtiyat zabiti yetistirilnek üzere hazırlık kıtalarında celbedilmiş ve altı aylık hazırlık kıtası hizmetini ifa
•tmiş ve edecek olan orta mektep ve muadili mezunlarının hazırlık kıtalarında geçir-
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dikleri müddet kâfi görülerek terhisleri icra edilir. Bunlardan memur olanlar vazifelerine iade o umur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
25 mayıs 1932
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