— 45 —
Seferberlik ve cephe zammı maaş kanunu
(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 21 mart 1337 - No. 7)
No.
42
B Î R İ N C l MADDE — Seferberlik müddetince bilûmum berrî ve bahrî erkân,
ümera, zâbitan ve mensubini ve esnafı askeriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf
bulundukları zaman zabit namzetleriyle takmı basıları ve kıdemli küçük zâbitana
ve bahriyeden gedikli zabit ve namzedine halen maa tahsisatı fevkalâde almakta
oldukları maaşlarma zamimeten ve mütesaviyen seferberlik zammı olarak bin ku
ruş verilir.
Î K Î N C Î MADDE — Üçüncü maddede tarif ve tâyin edilen cepheye dahil kıta
atta bilûmum berrî ve bahrî erkân, ümera ve zâbitan ve mensubin ve esnafı askeri
ye ve kıtaada bilfiil hizmetle muvazzaf bulundukları zaman zabit vekilleriyle zabit
namzetleri ve takım basıları ve kıdemli küçük zâbitana ve hali harekette bulunan
sefaindeki zâbitana ve gedikli zâbitan ve namzetlerine seferberlik zammı olan bin
kuruşa ilâveten cephe zammı olmak üzere daha bin beş yüz kuruş verilir. Jandarma
ve seyyar jandarma zâbitanının maaşları ledelicap yevmiyeleri mecmuu hemrütbeleri olan diğer zâbitan maaşının maa zammiyat baliğ olduğu miktardan dun ise
hemrütbeleri maaşlarına iblâğ olunur. (Ayni miktar veya fazla ise bir şey zam ve
ilâve olunmaz).
ÜÇÜNCÜ MADDE — Piyade makineli tüfek, topçu, süvari, telefon, telgraf,
telsiz telgraf ve sıhhive bölükleri ve tayyare ve bahriye silâhendaz kıtaatı düşman
veya müsellâh eşkıya karşısında hattı harbe dahil olduğu veya hattı harp ihtiyatı
olarak bulundukları zaman ve hali harekette bulunan sefaini harbiye, cepheye ait
kıtaat addolunur. Kıtaatın cepheve dahil olduğu veya cepheden harice alındığı
isim ve numaralariyle Erkânı harbiyei umumiveden tebliğ olunur. Greri hidemata
memur karargâhlar ve teşkilâtlar bunların kadrolarma ithal edilmiş veva bir cephe
ve kolordu ihtiva ti olrm varak emirlerine verilmiş olan pivade, makineli tüfek, sü
vari, topçu, telefon, istihkâm, nakliye depo kıtaatı ve firari derdesti ve şekaveti
âdive takibi cepheye dahil addolunmaz. Cephe zammından ancak cepheve dahil
kıtaatın esas malı olanlar istifade edip muvazzaf olmıvarak misafir bulunanlara cep
he zammı verilmez ve bunlardan meoruhivet sebebinden maada herhangi bir müna
sebetle iki haftadan fazla müddetle infikâk etmiş bulunanların cephe zammından
istifadeleri katolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Gerek seferberlik ererek cephe zamları bilfiil hizmetle
meşrut olup acık, mahpus, tecavüzü müddet ve bir vazifeye tâyin edilmiyen zaman
lar için ne cephe ve ne de seferberlik zammı verilir.
B E Ş Î N C Î MADDE — Üçüncü maddede bildirildiği veçhile cepheye dahil addo
lunan kıtaatta bilfiil müstahdem efrada beş yüz kuruş ve diğer bilcümle efrada iki
yüz kuruş zammolunur.
A L T I N C I MADDE — Seferberlikte bilûmum erkân, ümera ve zâbitana veril
mekte olan bir nefer zam tayını hakkındaki kanuna mülga ve hali seyirde bahri
yede taamiye itası hakkındaki kanun ahkâmı seferberlik müddetince eravri mer'i-'
dir.
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YEDİNCİ MADDE;-—'Cephelerde zâbitatıdan küçük «âbitan rütbesi fevkinde
istihdam olunanlar istihdam edildikleri makama mahsus rütbe maaşı alacaklardır.
SEKÎZİNCÎ MADDE — Seferberlik ve cephe zamaiminden hiç bir şay kat ve
tevkif olunmaz.
DOKUZUNCU MADDE — Ordunun teşkilâtı esasiye ve maaşı aslisi hakkında
umumî bütçe ile kabul edilecek şekil ve maaşata kadar muvakkaten işbu kanun mu
cibince muamele olunacaktır.
'OlsTUFCU MADDE — îşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye ve
killeri memurdurlar.
ON- BÎRlNOl MADDE — İşbu kanun teşrinievvel 1336 tarihinden itibaren
meP'ijmlieıradır,
25 teşrinievvel 1336 ve 11 sefer 1339

Tarih
No.
Büyük, Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 26 teşrinievvel 1336 479
480

Makam
Heyeti Vekile Riyasetine
Müdafaai Milliye vekâle-

Meclis zabıt -ceridelerindeki müzakerat fihrvfâ
5 iPdteOİF
işbu hanumm alâkadar olduğu diğer kanun
lar
: 200,201,360

MaUyĞ vekâletine

481

