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Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ilıe Tunceli Mebusu Aralan Bora'nın, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî
mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifleri ve
Maarif, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları
(2/193, 2/196)

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'in, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında
askerî mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/193)

yetiştirilecek

5 . VI . 1958
Yüksek Riyasete
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî mühendis hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek Kanun teklifimi mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak sunuyorum.
Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim.
Kocaeli Mebusu
Sadettin Yalım

ESBABI MUCÎBE LAYİHASI
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında ytiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki
4779 numaralı Kanun memleketimizde meveudolan ve açılacak bulunan teknik okullarında Millî
Müdafaa ihtiyaçlarının icabettirdiği sayıda askerî mühendis yetiştirme salâhiyetini Millî Müda
faa Vekâletine sağlamak maksadiyle ısdar edilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel yabancı mem
leketlerde yetiştirilen askerî mühendisler yurt dâhilinde de yetiştirilmeye başlanmıştır.
Kanunun 4 ncü maddesine muvaffak olamıyanlar hakkında gerekli cezai ahkâm konulduğu
gibi ayrıca geçici birinci maddesinde kanunun neşrinden evvel askerî sanat lisesi mezunların
dan teknik okullarında tahsil ettirilenler hakkında da bu kanun hükümlerine uyulacağı derpiş
edilmiş ve bunlardan askerî mühendis yetiştirilenlerin intibaklarının ne şekilde yapılacağı göste
rilmiştir.
Ayrıca bu geçici maddeye; «
ancak teknik okulundaki tahsil sırasında sınıfta ka
lanların tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden dü sürülür» şeklinde cezai ahkâm konulmuştur.
Kanunun geçici 2 nci maddesi kanunun neşrinden evvel teknik okullarında tahsilde bulunan sa
natkâr askerî memurlar hakkında olup bu maddede bu gibilerin yükselmelerinin nasıl yapılacağı
açıklandığı gibi ayrıca bu maddeye de cezai ahkâm olarak; «
bunlardan bir yıldan
fazla sınıfta kalanlar tahsillerine son verilerek orduya geri gönderilirler ve ordudaki eşitlerine
göre iki sene geri bırakılır hükmü vazedilmiştir.
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan tasanda muvakkat mad
deler ıııevcudolmadığı halde, kanunun Meclis komisyonlarında tetkiki sırasında mezkûr geçici
maddeler Millî Eğitim Komisyonunca konulmuştur. Aneâk; Millî Eğitim Komisyon raporunun :
İlga edilmiş bulunan askerî sanat liselerinin halen Millî Müdafaa Vekilliği hesabına teknik okul
larda tahsilde bulunan mezunları vardır. Bunların da kıdem ve maaş bakımından haklarını koru
mak için lâyihaya hususi ve muvakkat hükümler konması icabetmiş ve bu maksatla muvakkat
madde ilâve olunmuştur. Şeklinde olan 5 nci maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile ge-
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cici maddeler sırf eskiden kıdem ve maaş bakımından haklarının da korumak gayesini güttüğü
halde cezai ahkâmı ihtiva, etmektedir.
Yukarda açıklanan ve geçici madde olarak konulan cezai hükümler aşağıda gösterilen sebep
lerle gayriâdil antidemokratik hükümler olduğundan kaldırılması ve bu hükümlere göre yapılan
muamelelerin ıslahı suretiyle mağduriyetleri telâfisi hak ve nasi'ete uygun düşer.
1. 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4779 sayılı Kanuna daha evvel ve hiçbir taahhü
dü tazammun etmeden tahsile başlamış olanlar hakkında makable şâmil cezai hükümler konulması
kanun tekniğine aykırıdır.
2. Bu cezai hükümler Millî Eğitim Komisyonu raporunu yukarda açıklanan f> nci maddesin
de zikredilen geçici maddelerin maksadına ve maksadı gösteren; «
bunların da kıdem
ve maaş bakımından haklarını korumak için
ibaresine uygun değildir.
3. Kanunun neşrinden sonra bu mektebe gireceklerden muvaffak olamıyanlar hakkında ka
nunun 4 ncü maddesine konulan cezai ahkâm ile ! ve 2 nci maddedeki cezai ahkâm arasında bir
benzerlik ve eşitlik yoktur.
4. Millî Müdafaaya veya Maarife ait okullarda tahsil yapmakta bulunanlardan
muvaffak
1
olamıyanlar hakkında (4779 sayılı Kanun hariç) bu şekilde kıdem tenzilim âmir her hangi hır
kamın mevcut değildir.
5. Ve nihayet geçici 1 ve 2 nci maddeler evvelce tatbik edilmekle ordunun mühim teknik iş
lerinde çalışan bir zümre mağdur duruma düşmüş olup halen bu maddelerin tatbik mahalli de kal
mamıştır. Esasen ordunun teknik eleman ihtiyacım karşılamak maksadiyle j^etiştirilmiş olan bu
elemanlar teknik okullardan mühendis çıkmamış olmalarına rağmen teknik bilgilerini artırmış ol
maları bakımından maksattan uzaklaşmış değillerdir.
Yukarda zikredilen sebeplerle 4779 sayılı Kanunun geçici maddelerinin değiştirilmesi muvafık
olur.

KOCAELİ MEBUSU SADETTİN YALIM'IN
TEKLtFt
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında
yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 4779
sayılı Kanuna ek kanun teklifi
MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici
1 nci maddesi mucibince ve teknik okulların
daki tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düs ilen
ler ile. ayrı T kanunun geçici 2 nci maddes; mu
cibince ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaları
sebebiyle tahsillerine son verilerek orduya geri
gönderilenlerden ordudaki eşitlerine göre yük
selmeleri iki sene geriye bırakılanların işbu
kıdemlerinden düşme ve eşitlerine göre iki sene geriye bırakılmaları muamelesi kaldırılarak
durumları evvelki hale ıslah ve nasıp! a n tas
hih edilir.
MADDE 2. — İşbu nasıp tashihinden dola
yı maaş farkı verilmez.
MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
( S. Sayısı : 266 )
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Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarda yetiştirilecek askerî
mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/196)

10.VI.19Ö8
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifimle esbabı mucibe lâyihası ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin ifasına delâletlerinizi saygılarımla dilerim.
Tunceli Mebusu
Artlan Bora

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik okullarda yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki
4779 numaralı Kanun, memleketimizde mevcudolan ve açılacak bulunan teknik okullarında Millî
Müdafaa ihtiyaçlarının icabettirdiği sayıda askerî mühendis yetiştirme salâhiyetini Millî Müdafaa
Vekâletine sağlamak maksadiyle ısdar edilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel yabancı memleket
lerde yetiştirilen askerî mühendisler, yurt dâhilinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu kanun
tasarısı Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanmıştır.
Kanunun 4 ncü maddesine muvaffak olamıyanlar hakkında gerekli cezai ahkâm konulduğu gibi,
ayrıca geçici 1 nci maddesinde, kanunun neşrinden önce Askerî Sanat Lisesi mezunlarından teknik
okullarında tahsil ettirilenler hakkında da bu kanun hükümlerinin uygulanacağı derpiş edilmiş ve bun
lardan askerî mühendis yetişenlerin intibaklarının ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir.
Ayrıca işbu geçici maddeye; «... ancak Teknik okulundaki tahsil sırasında sınıfta kalanların
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülür» şeklinde bir cezai ahkâm konulmuştur.
Kanunun geçici 2 nci maddesi, kanunun neşrinden önce Teknik okullarında tahsilde bulunan
sanatkâr askerî memurlar hakkında olup, bu maddede de bu* gibilerin yükselmelerinin nasıl yapıla
cağı açıklandığı gibi, ayrıca bu maddeye de cezai ahkâm olarak; «... bunlardan bir yıldan fazla
sınıfta kalanlar, tahsillerine son verilerek orduya geri gönderilirler, ve ordudaki eşitlerine göre iki
sene geri bırakılır» hükmü vaz'edilmiştir.
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan tasarıda muvakkat maddeler
mevcudolmadığı halde, kanunun Meclis komisyonlarında tetkiki sırasında mezkûr geçici maddeler
Millî Eğitim Komisyonunca konulmuştur. Ancak, Millî Eğitim Komisyonu raporunun «İlga edil
miş bulunan askerî sanat liselerinin halen Millî Müdafaa Vekilliği hesabına Teknik okullarda tahsil
de bulunan mezunları vardır. Bunların da kıdem ve maaş bakımından haklarını korumak için bu
lâyihaya, hususi ve muvakkat hükümler konması ieabetmiş ve bu maksatla muvakkat madde ilâve
olunmuştur.» şeklinde olan 5 nci maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, geçici maddeler
sırf eskilerin kıdem ve maaş bakımından haklarım korumak gayesini güttüğü halde cezai ahkâmı
da ihtiva etmektedir.
Yukarda açıklanan ve geçici madde olarak konulan cezai hükümler aşağıda gösterilen sebeplerle
gayri âdil ve antidemokratik hükümler olduğundan kaldırılması ve bu hükümlere göre yapılan mu
amelelerin ıslahı suretiyle mağduriyetlerinin telâfisi hak ve nasfetle uygun düşer.
1) 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4779 sayılı Kanuna, daha evvel ve hiçbir taah
hüdü tazammun etmeden tahsile başlamış olanlar hakkında makable şâmil cezai hükümler konulma
sı kanun tekniğine aykırıdır.
( ». Sayısı : 266 )

2) Bu cezai hükümler. Millî Eğitim Komisyonu raporunun yakarda açıklanan 5 nci maddesinde
zikredilen geçici maddelerin maksadına ve bu maksadı gösteren; «... bunların da kıdem ve maaş
bakımından haklarını korumak için ...» ibaresine uygun değildir.
3) Kanunun neşrinden sonra bu mektebe gireceklerden muvaffak olamıyanlar hakkında kanu
nun 4 ncü maddesine konulan cezai ahkâm ile 1 ve 2 nci maddedeki cezai ahkâm arasında bir ben
zerlik ve eşitlik de yoktur.
4) Millî Müdafaa veya Marife ait okullarda tahsil yapmakta bulunanlardan muvaffak olamı
yanlar hakkında (4779 sayılı Kanun hariç) bu şekilde kıdem tenzilini âmir her hangi bir kanun
mevcut değildir.
5) Ve nihayet, geçici 1 ve 2 nci maddeler evvelce tatbik edilmekle, ordunun mühim teknik iş
lerinde çalışan bir zümre mağdur bir durama düşmüş olup, halen bu maddelerin tatbik mahalli de
kalmamıştır. Esasen, ordunun teknik eleman ihtiyacını karşılamak maksadiyle yetiştirilmiş olan
bu elemanlar; Teknik okuldan mühendis çıkamamış olmamalarına rağmen, teknik bilgilerini artır
mış olmaları bakımından maksattan uzaklaşmış da değillerdir.
Yukarda zikredilen sebeplerle 4779 sayılı Kanunun geçici maddelerinin değiştirilmesi muvafık
olur.

Maarif Encümeni mapbatası
T, B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No : 2/196, 2/193
Karar No : 10
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Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale duyurulan Tuiiceli
Mebusu Arşlan Bora'nın, «Maarif Vekâletine
bağlı teknik okullarda yetiştirilecek askerî anühendMer hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi» ile Kocaeli Melbusu Sadettin Ya
lım'm, «Maarif Vekâletine foağlı teknik okullar
da ^ettirilecek: 'askerî ım/ülhendislıer hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi»; Maliye,
Maarif ve Millî Müdafaa Vekâletleri mümessi]ıleri de hazır bulundukları halde tevMden ve gö
rülmeye esas Aralan Bora'nın teklifi alınarak
tetkik ve müzakere edildi :
Kanun teklifi, 4779 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesinin cezai hükmünün kaldırılın asını
mutazamamndır.
4779 sayılı Kanunun 4 ncü ımaddesinde bu
husus için gerekli cezai ahkâm konulduğu halde
ayrıca geçici birinci madde de kanunun neşrin
den önce askerî sanat lisesi mezunlarından tek
nik okullarda tahsil ettirilenler hakkında da İm
kanun hükümlerinin uygulanacağı derpiş edil-

'miş ve bunlardan askerî mühendis yetişenlerin
intibaklarının ne şekilde yapılacağı ıgösterilmiştir. Ayrıca geçici bu maddeye «Ancak teknik
okulundaki tahsil sırasında sınıfta kalanların
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülür»
şeklinde bir cezai 'hüküm eklenmiştir.
Kanunun geçici 2 nci maddesinde ise, kanu
nun neşrinden önce teknik okullarında tahsilde
bulunan sanatkâr askerî memurların yükselme
lerinin nasıl yapılacağı açıklanmışken »bu madde
ye de cezai ahkâm olarak «Bunlardan bir yıldan
fazla, sınıfta kalanlar tahsillerine Son verilerek
orduya geri gönderilirler ve ordudaki eşitlerine
göre iki sene geri bırakılırlar» kaydı 'konulmuş
tur.
Bu «hususlar da nazarı itibara alınarak kanu
nun es-babı mucibesinde tafsilen gösterilen 'mu
cip sebepler- encümenimizde de yerinde görüle
rek 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi aynen
ve ittifakla ka'bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encümeni-
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ne tevdi buyuruİmaik ikere Yüksek Reisliğe su
nulur.
Maarif Encümeni Reisi
M. M.
Bisşe
Bunsa
A. Morgu
H. Ülman
tçel
8. Göknar
tşparta
A. Lâtifaoğlu

Afyon K.
O. Kökten
İstanbul
H. Giray

t«tan)bul
M. F. Gürtunca
İmzada bulunamadı
Konya
H. Â. Keymen
tmzada bulunamadı
Maraş
//. Gürün
Traibzon
M. R. Tarakçıoğlu

tamir
V. Tay§i
OBonya.
M. Runyun
Mardin
Ş. Dursun
Urfa
M. Y. Alhas

Milli Müdafaa İnoümeni maabatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 2/196, 2/193
Karar No. 19

24 . II . 1959

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan Tunceli
Mebusu Arslan Boraî'nm, Maarif Vekâletine
bağlı teknik okullarda yetiştirilecek Askerî mü
hendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi ile Kocaeli Mebusu Sadettin Ya
lım'm Maarif Vekâletine bağlı teknik okullar
da yetiştirilecek Askerî mühendisler hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerinden
Maarif Encümenince görüşmeye esas olarak
tutulan Arslan Bora'nuı teklifi ilgili Vekâlet
temsilcilerinin de iştirakleriyle encümenimizde
tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifinin mucip sebepleri encümenimizce de yerinde mütalâa edilerek teklifin bi
rinci maddesindeki (Islah) kelimesi yerine (ir
ca) ; ikinci maddesindeki (tarihinden) kelimesi
yerine (tashihinden) kelimeleri konularak mad

delerin mânalaıı daha vazıh bir hale getirilmiş
ve bu tadili şekilleriyle kabul edilmiştir. Kanun
teklifinin 3 ve 4 ncü maddeleri ise aynen ka
bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
M. M. En. Reisi
Nevşehir
Z. Üner
Kâtip
Muş
§. Ağaoğlu
istanbul
T. Yazıcı
Tekirdağ
N. Aknot
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M. M.
tçel
Y. Karabulut
Erzurum
M. Zeren
İzmir
F. TJçaner
Tunceli
A. Bora
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Ems No. 2/193, 2/1M
Karar No. 90

20 . V . 1950

Yüksek Reisliğe
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm, Maarif
cümeniniıı tadilen kabul ettiği metin üzerinden
Vekâletine bağlı teknik okullarda yetiştirilecek
maddelerin müzakeresine geçilmiş birinci madde
askerî mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Ka
aynen, ikinci madde kelime ilâvesiyle ve münuna ek kanun teklifi ile Tunceli Mebusu Aralan
taakıp maddeler ise şeklen değiştirilmek sure
Bora'nın, aynı mevzua dair kanun teklifi ve bu
tiyle kabul edilmiştir.
teklifleri tevhiden tetkik ve müzakere eden Maa
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
rif ve Millî Müdafaa, encümenleri mazbataları
re Yüksek Reisliğe sunulur.
encümenimize havale Duyurulmuş, olmakla Milli
Reis Vekili
Mazbata M.
Afyon K.
Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessilleri ha
Muğla
İzmir
M.
A. Ülyen
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
N. Özsan
B. Bilgin
Kanun teklifleri, 1.942 senesinde askerî mü
Ankara
Artvin
Artvin
hendis yetiştirilmek maksadiyle sanat lisesi
1. Seçkin
//. Çeltikçioğlu
Y.
Gümüşel
mezunları arasından tefrik edilerek teknik okul
İ
mzada
bulunamadı
lara gönderilenlerden muvaffak olamıyanlar
hakkında 1945 senesinde kabul olunan 4779 sa
Çorum
yorum
Diyarbakır
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesi sınıfta
//. Bulgurlu
Y. Gürsel
H. Turgut
kalmaları sebebiyle tekrarladıkları senelerin kı
Elazığ
Gazianteb
İsparta
demlerinden düşülmesi ve aynı kanunun muvak
lı. Müftügıl
E. Cenanı
T. Tığlı
kat ikinci maddesi ise iki yıldan fazla kalanların
imzada bulunamadı
tahsillerine fcon verilerek orduya iadeleri hük
İstanbul
İstanbul
İstanbul
münü ihtiva etmekte olduğundan bu kanunun
M.
Er
dener
N.
Kır
şan
.V.
iV. Yücel.
mevkii meriyete girmesinden üç sene evvel em
İzmir
Kastamonu
Konya
sali arasındia temayüz etmek suretiyle tefrik
D. Akbel
M. tslâmoğlu
M. Bağnaçık
edilen bu kimselerden bilâhara orduya iade edi
Küt
ah
v
a
Nevşehir
lenler hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki
N. Öndeı
R. Gürsov
neticesi kıdemlerinin tenzili suretiyle eşitleri S. S. Nasuhoğlu
İmzada
bulunamadı
ne nazaran iki sene geriye bırakılmaları, yediihtiyarmda olmıyan sebepler dolayısiyle ve tah
Ordu
Rize
Rize
silleri sırasında da cezai hükümleri ihtiva eden
A. H. Onat
/. Akçal
M. önal
böyle bir kanunun mevcudolmadığı cihetle, ada
t mzada bul unamad ı
let kaidelerine tevafuk etmediğinden Mansıpları
Siird
Siird
Sinob
nın tashihini istihdaf etmektedir.
B. Erden
M, D. Süalp
Ö. özen
Tekliflerin sevkını mucip .sebepler encümeniTrabzon
Yozgad
Zonguldak
mizce de yerinde görülerek Millî Müdafaa En
/. Şener
T. Alpay
H. Timur
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TUNCELİ MEBUSU ARSLAN BORAN'İN
TEKLİFİ

MAARİF ENCÜMENİNİN TADÎLÎ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler
hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek Kanun

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler
hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek Kanun

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici 1
nci maddesi mucibince ve teknik okullarındaki
tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle tek
rarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülenler ile,
aynı kanunini geçici 2 nci maddesi mucibince
ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaiları sebebiyle
tahsillerine son verilerek orduya geri gönderi
lenlerden ordudaki eşitlerine göre yükselmeleri
iki sene geriye bırakılanların; işbu kıdemlerin
den düşme ve eşitlerine göre iki sene geriye
bırakılmaları muamelesi kaldırılarak durumla
rı evvelki balo irca, ve tıaspları tashih edilir.

MADDE 1. - Teklifin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı
maa§ farkı verilmez.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabnI edilmiştir.

MADDE o. -—• Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer .

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. —- Bu kanunu Millî Müdafaa ve
Millî Eğitini Vekâletleri yürütür.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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9
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN
TADÎLİ

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADÎLİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler
hakkındaki
4779 sayılı Kanuna ek Kanun

Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler
hakkındaki 4779
sayılı Kanuna ek kanun teklifi

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici bi
linci maddesi mucibince ve teknik okullarında
ki tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülenler
ile, aynı kanunun geçici ikinci maddesi muci
bince ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaları sebe
biyle tahsillerine son verilerek orduya geri gön
derilenlerden ordudaki eşitlerine göre yüksel
meleri iki sene geriye bırakılanların, işbu kı
demlerinden düşme ve eşitlerine göre iki sene
geriye bırakılmaları muamelesi kaldırılarak du
rumları evvelki hale irca ve nasplan tashih edi
lir.

MADDE 1. — Millî Müdafaa Encümeninin 1
nci maddesi aynen Kabul edilmiştir.

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı
maaş farkı verilmez.

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı
geçmiş maaş farkı verilmez.

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.

MADDE 4. — Kanun teklifinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maarif Vekilleri memurdur.

üMaM»
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