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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

tskan kanununun muhtelit enciimende tetkikinden 
sonra Biit§e enciimeninde tetkiki ve bazi muvakkat 
enciimenlerin teskili kararlagtirildiktan sonra, 

Ankara - Irmak - Filyos demiryolu hattinm acil-
ma toreninde bulunmak iizere sayin iiyelerden 15 kisi 
kura ile secjldi. 

Erzurum saylavi Tahsin Uzerin istifanamesi 
okundu. 

1935 sayili umumi muvazene kanununa bagli biit-
celerde degigiklik yapilmasma, 

Bazi yabancilann maasjina dair kanun layihalari ile, 

Giimriik umumi tarifesinin 2255 numarah kanunla 
degistirilen 695 nci numarasmin (D) fikrasmm tefsi-

rine dair mazbata miizakere ve kabul edildi. 
Cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif harici ka-

lacak cami ve mescid hademelerine verilecek muhas-
sasata, 

Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 1935 ma
il senesi biitce kanununa bir madde eklenmesine, 

Devlet demiryollan isletme idaresi memur ve miis-
tahdemlerinin iicretlerine dair kanun layihalarmin bi-
rinci miizakereleri yapildiktan sonra pazartesi giinii 
toplanilmak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Uefet Canitez Tokad Coruh 

Sureyya Genca Ali Zirh 

sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/162) (Divani muhasebat enciimenine) 

7 — Ispirto ve ispirtolu ickiler inhisar idaresinin 
1931 yili son hesabina aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/163) (Divani muhasebat enciimenine) 

8 — Tuz inhisar idaresinin 1931 yili son hesabina 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair Di
vani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/164) (Divani mu
hasebat enciimenine) 

9 — Tiitiin inhisari idaresinin 1931 yili son he
sabina aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna 
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/165) (Di
vani muhasebat enciimenine) 

10 — Yiiksek Miihendis mektebi 1932 yili son hesa
bina aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair 
Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/166) (Divani 
muhasebat enciimenine) 

Mazbatalar 
11 -— Akvam cemiyeti tarafindan ittihaz olunan 

tedbirlerin tatbiki hakkmda kanun layihasi ve Hari-
ciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalari (1/305) (Ruz-
nameye) 

2 — HA VALE E] 

Layihalar | 

1 — Balkan anla§masi daimi konseyinin hava isle-
rine aid VI isaretli protokolii ile A, B ve C lahikalari-
nm tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/319) (Harici- | 
ye enciimenine) 

2 — Devlet memurlari ayhklarmin tevhid ve teadii- j 
liine dair kanunun bazi maddelerinin degistirilmesine 
ve bazi maddeler eklenmesine dair kanun layihasi , 
(1/321) (Biitge enciimenine) 

3 — 2314 sayili kanuna iki madde eklenmesi ve i 
1 nci maddesinin degistirilmesine dair kanun layiha
si (1/320) (Adliye ve Biitce enciimenlerine) 

Tezkereler j 
4 — Ankara §ehri Imar miidiirliigu 1932 yili son i 

hesabina aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna 
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/160) (Di- | 
vani muhasebat enciimenine) 

5 — Evkaf umum mudiirliigii 1931 yili son hesa
bina aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair I 
Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/161) (Diva
ni muhasebat enciimenine) 

6 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 
1932 yili son hesabina dair mutabakat beyannamesinin i 

2 — HA VALE EDlLEN EVRAK 



B I R I N G I C E L S E 
Agilma saati: 17 

BA§KAN — Nuri Conker 

KATtBLER : Nasid Ulug ( Kiitahya ), AM Zirh ( Qoruh ) 

BALKAN — Celse agilmistir. 

3 — MttZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Askerlik mukellefiyeti kanununun bazi 
maddelerinin degistirilmesine dair kanun layi-
hasi ve Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi 
(1/258) [1] 

BA§-KAN — Birinci miizakeresi yapilacak 
maddeler arasmda askerlik mukellefiyeti kanu
nunun bazi maddelerini degistiren kanun layi-
hasi vardir. 28 tesrini ewelde tevzi olunmustur. 
Tabii mazbata miitalea buyuruldu. Heyeti umu-
miyesi hakkmda soz isteyen var mi? Maddelere 
gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul eddlmistir. 

1111 sayili askerlik mukellefiyeti kanununun 
bazi maddelerinin tadili hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik mukellefi
yeti kanununun adi (Askerlik kanunu) seklinde 
ve bazi maddeleri asagida yazili sekilde degis-
tirilmi^tir: 

ED&B ERGtN (Mardin) — Askerlik mukel
lefiyeti kanununun adini degistiren kanun layi-
hasi miizakere ediHrken, askerlik mukellefiyeti 
kanunile, ordu dahili hizmet kanununun bi
rinci maddeleri hiikmu de enciimence nazari 
dikkate alinmis midir? Tabiri digerle askerlik 
mukellefiyeti kanununun birinci maddesinde; 
Turkiye tebaasmdan olan her erkek, askerlik 
yapmaga mecburdur ve ordu dahili hizmet ka
nununun birinci maddesinde askerlik Turk va-
tanmm, istiklal ve hiirriyetini korumak igin 
harp sanatmi bgrenmek ve yapmak miikellefi-
yetidir, bu miikellefiyet hususi kanunlarla va-
zolunur, bbyle bir miikellefiyet altma giren 
sahsa asker denilir» diye yazihdir. 

Binaenaleyh miikellefiyet kelimesi, kanunun 
adi degistirilirken bu kanunun metinlerini de-
gistirmek de dusimiilmiis. ve nazari dikkate 
alinmis midir? 

[1] 196 say ill basmayaziya ek zabtm sonun-
dadir. 

MlLLI MUDAFAA ENCtJMENt MAZBATA 
MUHARRlRl GENERAL KAZIM SEVtJKTE-
KtN (Diyarkebir) — Askerlik mukellefiyeti ka
nununun adi, bu isi yapanlar ve yapacaklarm da-
ha iyi anlamasi, daha iyi soylemesi igin « As
kerlik kanunu » nami verilmis ve encumenimiz 
de bunu muvafik bulmus, kabul etmistir. 

Metinde gegen « miikellefiyet » kelimesine ge-
lince: Bu biitiin kanunlarda bu sekilde kulland-
mistir. lleride bu diger kanunlar yeni dile gore 
yazilacagi cihetle buna ehemmiyet vermedik. 
Maamafih Heyeti umumiye nasil muvafik bulur-
sa byle yapariz. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Enciimen 
miikellefiyet kelimesinin kalmasinda bir mahzur 
gormiiyor. Maddeyi aynen reye koyuyorum. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — Askerlik gagi her erkegin esas 
niifus kiitiigiinde yazili ve yazilacak olan yasma 
goredir ve yinni yasma girdigi sene ikinci kanu
nun birinci guniinden baslayarak 46 yasma gir
digi sene ikinci kanunun birinci giiniinde bit-
mek iizere en gok yirmi alti sene surer. Yerli 
niif us kiituklerinin birinde yazili olmayan kimse-
lerin yabanci kiitiikleri yerli kiitiikleri gibi sa-
yilir. 

Muhacirlerin askerlik gaglarmm baslangici, 
geldikleri yilda nufus kiituklerine gegen ya§la-
rina ve bu esasa gore hesab olunur. Nufus do-
gum kagidlarmda dogumlarmm ay ve giinii ya
zili olmayanlarm dogum giinleri yilm temmuzu-
nun birinci giinii sayilir. 

Geldikleri yil ikinci kanun birinde 22 ya-
smi bitirmis olanlar muvazzaf hizmete tabi 
tutulmayib yasitlan efrat arasina ihtiyata gegi-
rilirler. Bu gibilerin her ne sebeble olursa olsun 
niifus kiitiigiine yazilmalarmm gecikmis olmasi, 
geldikleri zaman yaslarma gore baslayacak olan 
askerlik gaglarmi geciktirmez. Bunlar niifus 
kiitiigiine yazddiklari tarihten baslayarak iki 
yil gegmedikge talim, manevre ve baska is igin 
silah altma gagirilmazlar. (̂  

— 39 — 



1 : 4 11-11-1935 C : 1 
Geldikleri yd ikinci kanun birinde 22 yasmi 

bitircmemis olanlar muvazzaf hizmetini yapmaga 
mecbur tutuitirlar. Ancak bunlardan geldikleri 
tarihte (16 :22 dahil) yasinda olubda Hiiku-
metce iskan edilenlerin ve Hiikumetin goster-
digi yerde yurd tutanlann muvazzaflik hizmet-
leri, niifus kiitugiine kaydolunduklan tarih
ten baslayarak iki yil geciktirilir ve bu hiz-
metleri en yakin piyade kitalarmda yaptiril-
mak uzere alti aya indirilir . 

Miikumetce isKan edilmeyenler veya Hiiku
metin gosterdigi yerde yurd tutmak istemeyen-
ler yalniz iki yillik geciktirme hakkindan isti-
fade ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti yeti-
secek derecede olupta, geldikleri tarihte 22 ya
smi bitirmis olanlarla memleketlerinde asker
lik yapmis ve fakat 22 yasmi bitirmemis bulu-
nanlardan ihtiyat zabiti olmak istevenler ve 
geldikleri tarihte 22 yasmi bitirmemis ve mem
leketlerinde askerlik etmeinis olanlar iki yil ge
ciktirme miiddetinden sonra 1076 sayili kanun 
hiikumlerine tabi tutulurlar. 

Muhacirler arasinda once tabi olduklan Hii-
kumet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lazrm olan evsai'i tasryanlar staja 
tabi tutularak, ihtiyat zabitligine gegirilirler. 

Umumi seferberlikte muafiyet yoktur. 
Ancak niifus kiitiigiine kaydolunduklan 

tarihten baslayarak uc. ay geomemis olanlarm 
silah altina almmalan VLQ aym sonuna birakilir. 
Bir yil iginde niifus kiitiigiine kayidlerini yap-
tirmayanlar yukaridaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini ve
ya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik 
edenler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulma-
yip yasitlan yerli efrat ile ihtiyata gegirilirler. 

Tiirkiye iginde bir iskan mmtakasindan di-
ger bir iskan mmtakasina Hiikumetce naklo-
lunarak yerlestirilen vatandaslardan muvazzaf 
hizmete tabi olupta bunu heniiz yapmamis olan
larm bu hizmetleri, yerlesecekleri yere vardik-
lari tarihten baslayarak iki yil geciktirilir ve 
en yakin piyade kitalarmda yaptinlmak uzere 
alti aya indirilir. 

Kanunen muhacir tanmmayan miilteciler ve 
ecnebilerden Tiirk vatandasligma girenler va-
tandasliga almdiklari tarihte hangi yasta iseler 
o yastaki yerli efrad gibi askerliklerini yaparlar. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Bir nokta hak-
kmda enciimenin nazari dikkatini celbetmek is-
terim. Bu uzun bir maddedir, ayri, ayri fikra-
lari ihtiva ediyor, bu babda kolaylik olmak igin 
alfabetik bir sekilde, harf iizerine ayri, ayri 
fikralan isaret etmek cok muvafik olur (Muva-
fik sesleri). 

MILL! MUDAFAA ENCtJMENl MAZBATA 
MUHARRIRi GENERAL KAZIM SEVtJKTE-
KlN (Diyarbekir) — Bu hukttm yeni bir §ey de-

gildir. Iskan kanununun 38 nci maddesidir, bu 
kanunun igerisine girmistir. Enciimen de kabul 
etmistir. Yani maddeyi ihtiva eden hiikiimlerin 
bir kismi askeri kanunlan, bir kismi da iskan ka
nununun 38 nci maddesini ihtiva ediyor. Bu mad-
de, askerlik kanununu alakadar etmektedir. 

BALKAN — bir miitalea var mi? 
EDIB ERGlN (Mardin) — Bu okunulan ikin

ci madde iskan kanununun 38 nci maddesinde 
aynen ve harfiyen, kelime bekelime mevcud ... 
Oradan aliyor, buraya naklediyoruz. Fakat ora-
dakini aynen ipka ediyoruz. 

Bir kanun hiikmii, ayni kelimelerle ve ayni 
mealde iki kanun metnine gegmis oluyor ki, bu
nun simdiye kadar hig bir misli yoktur. Yani 
bir hiikmii kanuni her hangi bir kanunun met-
ninde yazilir ve tasrih edilir. ikinci bir ka
nun ayni hiikmii kanuniyi ayni madde ve ibare-
lerle ihtiva etmez. Binaenaleyh bunu ya iskan 
kanununda brrakmalryiz, yahud da askerlik ka
nununa gegiriyorsak iskan kanunundan o iba-
releri tayyetmeliyiz. Eger diisiiniilecek olursa, 
benim kanaatimce bu, askerlik degil, askerlik mu-
afiyetidir, muhacirlerin muafiyetidir. Nitekim 
iskan kanununda muafiyet fash mevcuttur. Ora-
da giimriik ve damga resmi muafiyeti ve tapu 
resimlerinden muafiyet vardir. Nasil ki, bunlar 
orada muafiyet faslmda yazilmis ise bu askerlik 
muafiyeti, gelen muhacirlerimiz igin, bilinmek 
iizere orada kalmalidrr (Pek dogru sesleri). 

MILLI MUDAFAA ENCUMENi MAZBATA 
MUHARRIRi GENERAL KAZIM SEVUKTE-
KIN (Diyarbekir) — Iskana aid muamelat uzun 
surer ve belki 10 sene, 5 senede devam edebilir. 
Fakat asker alma isi her sene yeniden yapilryor. 
Memur isini gormek igin elinde ayrica iskan ka-
nunu da bulundurmaktansa dogrudan dogruya 
askerlik kanununa miiracaat edecektir. icab eden 
muamele bu suretle daha eyi goriilebilir. Bu
nun burada kalmasi faideyi mucibdir. 

SIRRI iQOZ (Yozgad) — iskan kanununda 
mevcud olan bir hukiim harfiyen buraya nakle-
dilemez. Bay Edib Kemalin soyledigi gayet ye-
rindedir. Buna arapgada « hasili tahsil » deni-
lir. Binaenaleyh bu hiikiim iskan kanununda 
kalmalidir. 

BA§KAN — Bu maddenin aynen iskan ka
nununda mevcud oldugundan dolayi orada kal
masi liizumundan bahsettiler. Enciimen, bu ka-
nunda ipkasmm f aydali bulundugunu soyledi. Bu 
hususta Bay Edibin takriri vardrr. 

Bu maddenin iskan kanununda mevcud oldu
gundan dolayi ilgasmi kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... ilgasi kabul edilmemistir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul olunmustur. 

Madde : 5 
Muvazzaflik devri; Piyade sinifmda (ve hiz-

— 40 — 



t : 4 11-11 1935 C : 1 
met miiddetleri, 1,5 seneden ziyade olan smifla-
ra bagh bulunmayan biUiin miiesseselerde) 1,5 
diger smiflarla muzikada 2, giimriik ve jandar-
mada 2,5 ve denizde 3 sene olub kitaya duhul gii-
niinden baslar. 1,5 seneden ziyade askerlik 
yapacaklann fazla yaptiklan askerliklerinin 
karsiligi olmak iizere askerlik gaglarmm sonun-
dan iki kat dusiilur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

Madde : 10 
Her askerlik subesinde numarasiz efradm 

hepsi ve numaralilar ihtiyac nisbetinde ve nu-
mara sirasile askere almdiktan sonra fazla ka-
lanlara (artik efrad) denir. 

Artik efrad, lazim oldugu vakit arkadaslari 
ihtiyata geginceye kadar askerlik yapmak iizere 
gagirilabilirler. Arkadaslari ihtiyata geginceye 
kadar gagirilmamis olan artik efrad arkadasla-
rile ihtiyata ge$irilir. 

Kisa hizmet yaparak veyahud yasitlarmdan 
ewel askere giderek muvazzaf hizmetlerini bi-
tirdikleri igin ihtiyata gegmek iizere terhis edi-
lenlere (Ruhsatli efrad) denir. Rahsatli efrad 
ihtiyata gecmceye kadar seferberlik olmadikga 
tekrar mjuvazzaflik hizmeti iqm gaginlamaz. 

MlLLl MttDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — Maddenin so-
nunda bir tashih vardrr. (Hizmeti icin) den son
ra (Askerlige) kelimesi ilave edilecektir. 

ZIYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — 
Burada goriiyoruz ki, (artik) bakaya manasma 
almmistir (Dejil sesleri). 0 halde (artik) keli
mesi va izah edilsin, yahud tashih edilsin. 

MlLLl MtJDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — Bunlar eski hii-
kiimlerdir ve fazla manasma geliyor. Yani ge-
ri kalan asker demektir. Bakaya manasma de-
gildir. 

ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — 
Ben kendi nefsime bakaya anladim, onun icin 
bunim kanunda tasrihi lazimdir. 

BASKAN — Bunun zapta gecmesi kafidir 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Madde : 11 
Gbnullu asker, ancak deniz ve jandarma si-

mflarile gedikli kiigiik zabitlik icin alinir. Goniil-
lii i^in asgari kabul haddi on sekiz ya*irni ikmal-
dir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme 
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 16 
Yoklamaya gikacak zabitlerle memurlara 

kendi vekaletlerince usulii veghile harcrrah ve-
rilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 17 
Her sene askerlik gagma giren erkeklerin nii-

fus kutugundeki adlarile baba admi, yaslarmi 
ve soy adlanni gosterir tasdikli defterleri bir ay 
ewel askerlik subelerince niifus idarelerinden 
almrr. ilk ve son yoklamalar isbu kayidlere go
re yapilrr. 

Her sene ikinci kanunun birinci giiniinden 
baslayarak bu kunyeler, ornegine gore ayri ay-
n cetvellere yazilrr ve mahallelerde her kesin go-
rebilecegi yerlere yapistiriln*. Herkes bu cetvel-
lerde gorecegi yanlisligi veya adlari yazilmamis 
olanlan kendilerinin olsun, olmiasm yoklama 
memurlarma veya askerlik subelerine bildirir. 

Koy ihtiyar meclisi ve mahalle miimessili bu 
hususta istenilen ve icab eden malumati yokla
ma memurlarma bildirmege mecburdurlar. 

Ilk yoklam;a memurlan, bu yoklama miiddeti 
icin koy ve mahallelere giderek yoklamayi yapar-
lar ve askerlik gagina girmis olanlar, cetveiier-
de adlari bulunsun, bulunmasm bu yoklamada 
saglamligi, okuyub yazmasi, tahsil derecesi sa-
nati ve bulundugu yer hakkinda yoklama me
murlarma kendisi giderek malumat vermege ya
hud yazi ile veya baska birisile bunlari bildirme
ge ve niifus hiiviyet ciizdanlanni gostermege 
borgludurlar. Bu suretle ilk yoklamasi yapilan 
herkesin yoklama neticesi sube ve niifustaki yok
lama defterlerine ve hiiviyet ciizdanmm asker
lik hanesine doldurularak yoklama memurlan 
taraf mdan tasdik olunur ve son yoklamada bu 
ciizdanlarla bulunduklan mahallin askerlik mec-
lisine her halde gelmeleri ve gelmeyenlerin ce-
zalandmlacagi kendilerine veya vekillerine an-
latilir. 

MlLLl M. E. M. M. Gl. KAZIM SEVtJKTE-
KIN (Diyarbekir) — 17 nci maddenin orta ye-
rinde yazili ve kelimelerinden sonra ( koy 
ve) kelimesi ilave edilecektir. 

BALKAN — Maddeyi bbylece tashih ediyo-
raz. Miitalea var mi? Kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmistir. 

Madde 21 ; 
Askerlik meclisleri, asagida gosterilen kimse-

lerden miirekkebdir: 
1 - Mahallin en biiyiik miilkiye memuru (ve

ya yerine gonderecegi zat), 
2 - Askerlik subesi reisi veya vekili, 
3 - Niifus miidurii veya memuru, 
4 - Hahalli idare heyetinden ve belediyesin-

den birer zat, 
5 - Iki hekim (Birisi sivil olabilir). 
Bunlardan en biiyiik miilkiye memuru (veya 

yerine gonderecegi zat vali muavini ise) mecli-
se reis ve sube reisi veya vekili muavin olur. 

§ubedeM diger zabitan ile ilk koy ihtiyar 
meclisi ve mahalle mumessilleri, sorulacak islere 
dair malumat vermek ve rey sahibi olmamak 
iizere mecliste bulunurlar. 
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Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden 

ihtiyat zabiti yetisecek derecede tahsili olanlar 
yoklamayi miiteakib ve yuksek mekteblerde as-
keri ders gorecekler ilk ders senesi basinda dog-
rudan dogruya Milli Miidafaa vekaletince ve 
uigerleri asagida yazili enciimence muhtelif si-
niflara ayrilirlar: 

1 - §ube reisi veya vekili (Reis), 
2 - Meclis hekimleri (Aza), 
3 - Jandarma zabiti (Aza) [Yalniz jandar-

maya ayrilacak efrad hakkmda rey sahibidir]. 
4 - Deniz zabiti (Aza) denize efrad verecek 

sahil subelerinde bulunur. Yalniz deniz efradi 
hakkindc rey sahibidir. 

Idare heyeti kararile numarasiz asker edilen-
lerin smrflarmin tayini, mmtakasinda bulunduk-
lari kolorduya aiddir. 

AZIZ SAMIH ILTER ( Erzincan ) — (ilk 
koy heyeti ihtiyariyesi) diyor. Bu (ilk) keli-
mesi zaiddir. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKiN (Diyar-
bekir) — Evet fazladir. 

NECLB ASIM YAZIKSIZ (Erzurum) — Sa
hil ahalisini yalniz bahriyeye, digerlerini karaya 
vermek dogru bir sey degildir, buna muhalifim. 

KAZIM SEVUKTEKtN (Diyarbekir) — Sa
hil ahalisinin denize ve deniz islerine aliskmlik-
l a n daha fazladir. Onun i§in bbyle yaptik (Dog
ru sesleri). 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 23 
Kolordu kumandanlan, askerlik meclislerin-

de bulunmasi lazimgelen askeri hekimleri vak-
tinde tayin ederler ve eksik kalacak olanlan 
Milli Miidafaa vekaletine bildirirler. Milli Mii
dafaa vekaleti, Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaletile muhabere ederek hekim noksanlarrni si-
vil hekimlerden tamamlar ve sahil subelerinde 
bulunacak deniz zabitlerini de tayin eyler. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Madde : 34 
Asagida yazili sartlari haiz olanlar, asagidaki 

fikralarda gosterilen kisa hizmetlerden birile 
muvazzaf hizmetlerini yaparlar: 

A) Kanunu mahsusu mucibince ihtiyat za
biti olacaklar igin tahsil ve askeri ehliyetname-
leri derecelerine gore hizmet muddeti 6, 8, 10, 
12 aydir. 

Ihtiyat zabitligine liyakat gostermeyenlerin 
kisa hizmet haklari kaldrrilarak muvazzaf hiz-
metleri isbu kanuna gore tamamlattirihr. 

Orta mekteb ve muadillerile tali derecede-
ki meslek mektebleri ve muadilleri mezunlarm-
dan orta askeri ehliyetnameyi haiz olanlarm si-
niflarma mahsus muvazzaflik hizmet muddetleri 
nihayetinden iki ay indirilir. 

j B) Ellerinde pilot sahadetnamesi olub isbu 
| sahadetnameleri Hava mektebi kumandanligmca 
I tasdik edilmis olanlardan askeri tayyarecilikte 
| bilfiil istihdam olunarak askeri pilotluk sahadet-
I namesi alanlar 12 ay, 

C) 3 ve daha ziyade oglu olubda bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdil hava-

I da iken blmiis bulunan baba veya dui ananm 
iiQiincu ve diger ogullan 12 ay, 

D) 3 ve daha ziyade oglu askerde veya teb
dil havada olmus bulunan baba veya dul ana
nm diger ogullan alti ay, 

Askere sevkleri veya her hangi bir krta ve 
muessesede mustahdem bulunduklari sube kii-
tiiklerile veya evlerine ve komsularma gelen 
krtalarmca tasdikli mektublarla sabit ve asker-
den izinli veya firar olarak ayrildiklarma ve-
yahud sevkleri ve mektublari tarihinden itiba-
ren besinci sene sonuna kadar saghklarma veya 
oldiiklerine dair bir haber gelmedigi belediyele-
rin ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden 
tasdikli sahadetnameler ile anlasilmis olanlar 
askerde olmiis sayilir. 

C, D fikralarma gore kisa hizmet yapacak-
lar en yakm piyade kitalarma verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kulublerin-
den vaya kazalan belediye heyetlerinden tasdik 
edilenlerden (5 : 7) yasinda ve en az (1,45) yiik-
sekliginde siivariye elverisli saglam kendi bi-
negi ve niimunesine uygun bir eyer takrmi ile 
muracaat edenler 12 ay, 

(Isbu hizmet, arzu ettikleri bir siivari kita-
smda yaptirilir). 

Bunlar kitaya girdikleri giinden itibaren bes 
sene muddetle hayvan ve eyer takimlarmi hus-
nii muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe mebni 
olursa olsun ziya ve telef vukuunda ayni sartlar 
altinda digerini tedarik etmis bulunmalan mes-
ruttur (Ziya ve telef, seferde umumi ahkama 
tabidir). Bu miiddet zarfmda hayvan ve eyer 
takimlarmi hiisnii muhafaza etmedikleri ve 
ziya ve telef vukuunda yerine digerini tedarik 
eylemedikleri krta ve subelerince anlasilanlara 
muvazzaf hizmetleri tamamlattmlrr. 

isbu efradm mustahdem olduklan miiddetge 
hayvanlarmm iase, muytabiye vesair masraf-
lari Hiikumete aiddir. 

V) Sakat efrad 12 ay (Bu muddetin alti aya 
indirilmesine Milli Miidafaa vekaleti salahiyet-
tardrr). 

Bu maddenin muhtelif fikralarmda yazili 
sebeblerle kisa hizmete tabi tutulacak efrattan 
(ihtiyat zabiti yetisecekler harig) sakat olanlara 
kisa hizmetlerinden az olani yaptrrilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 
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Ertesi seneye birakma 

Madde : 35 
Son yoklama sirasmda asagida gosterilen 

sebeblerle askerlik yapmayacaklari anlasilanla-
rm muamele ve muayeneleri ertesi seneye bi-
rakilir: 

A) Viicudlan askere yarayacak derecede 
buyumemis olanlar, 

B^ Zamanin gegmesile veya tedavi ile ge-
gecek illet ve hastaliklari oldugu sihhi muaye-
ne neticesinde anlasilanlar ve mevkuf veya mah-
pus olanlar (Bunlardan isbu kanunda yazili 
gagirilma zamanma kadar iyileseeekleri veya 
mahpusiyetleri bitecegi anlasilanlar ertesi sene
ye birakihnayib bedeni kabiliyetlerine gore as-
ker edilirler), 

C) Askeri mekteblerle nizamname ve tali-
matnamelerine gore devam mecburiyeti olan 
resmi ve yiiksek mekteblerle liseler ve orta 
mekteblerde ve tali meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde oldugu Maarif vekaleti veya 
mudiirliiklerinden tasdik edilen ve hususi ve 
ecnebi mekteblerde ve ayni evsafta bulunduk-
lari Maarif vekaletince tasdikli memleket harici 
mekteblerde okumakta olduklari anlasilanlar 
(Bunlarm ertesi seneye terki en 90k 29 yasmi 
bitirinceye kadar uzar) bu yasa kadar tahsil-
lerini bitirmemis olanlar, iki se:ie iistiiste si-
nif gegmeyenler, yiiksek bir mektebi bitirdik-
ten sonra diger yiiksek bir mektebe veya ihti-
sas subelerine ayrilmis miiesseselerin ve iini-
versitenin bir subesini bitirdikten sonra di^er 
subesine girenler, ertesi seneye birakilmayib 
asker edilirler. Isbu talebenin derslerine mun-
tazaman devam etmeleri sartile tahsil saatleri 
harieinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve 
ziraatle istigalleri tecillerine mani degildir. 

D) iki oglu olubda biri askerde bulunan 
bir baba veya dul ananin askerlik gagma gi-
ren diger oglu karde^i muvazzaf hizmetini biti
rinceye kadar. 

Bir baba veya dul ananm ikiden ziyade oglu 
olubda ikisi askerde iken askerlik §agina 
giren diger ogullari kardeslerinden birisi mu
vazzaf hizmetini bitirinceye kadar sevkolun-
mazlar. (On bes yasmdan kiiguk olanlar ve 
gegime yardim edemeyecek derecedeki maluller 
hesaba katilmaz.) 

Bu fikraya tabi olanlarm muamelesi, celb 
ve sevk zamaninda sevkin geciktirilmesi ve bir-
likte askere almacaklar i§in baba veya dul ana 
hangisinin birakilmasmi isterse onun birakilma-
si suretile yapilrr. 

Isbu fikranm hukumleri harb olmadigi za-
mana mahsustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea 
var mi? 

Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde : 40 
Bastahk veya muvakkat giiriikluge dair he-

kimler tarafmdan verilen rapor iizerine ertesi 
seneye birakma isi son yoklama zamanmda as
kerlik meclislerince, baska zamanlarda idare 
heyetlerince yapilir. 

Sevkin geciktirilmesi isi, numarali veya nu-
marasiz askerliklerine karar verilenlerin kitaya 
girinceye kadar ge?ecek miiddet iginde sihhi 
hallerinin gosterecegi liizum iizerine askerlik 
subelerince yapilrr. 

BALKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 

Madde : 69 
Seferberlik zamanlarmda gaginlacak ef-

rad ile muvazzaflardan bes sene agrr ha-
pis ve daha ziyade cezayi miistelzim curumler 
miistesna olmak iizere diger bir curum veya 
kabahat ile maznun veya mahkum (Mevkuf veya 
mahpus olsun olmasm) olanlarm muhakemeleri 
veya mahkum olduklari cezanm infazi terhisle-
rine talik olunur. 

Bu miiddetler iginde dava ve ceza murur 
zamanlan islemez . 

GENERAL §EFIK TtJRSAN (Denizli) — 
Milli Mudafaa enciimeninin mazbatasmda bu 
madde hakkmda soyle deniyor: «. . . Madde hak
kmda Adliye vekilliginin miitaleasma gelince: 
Madde maznun ve mahkumlar igin yazili ceza 
haddinin degistirilmesine liizum gbriilmemis... » 
tir denilmektedir. Acaba Adliye vekaletinin bu
na dair miitaleasi neymis? 

MiLLI MUDAFAA ENCtJMENl M. M. KA-
ZIM SEVUKTEKlN (Diyarbekir) — Gegende 
ruznameye konulmus olan bu kanun layihasi Ad
liye vekaletinden gelen bir tezkerede tekrar 
miizakere edilmesi rica ediliyordu. Bu tezkerede 
deniyordu ki; seferberlikte tecil igin mahkumlar-
da da tenazur olsun, yani iki seneye kadar hapis 

cezasi olanlarm tecili yapilsm. Agrr cezalilarm ya-
pilmasm, maznun olanlan almir, diyor. Biz de 
evvela memleket miidafaasmi dus.iinduk, bilfarz 
Edirne hapishanesinde 2500 - 3000 ne yakin mah
pus vardrr. Muharebede evladi vatan, vatandas-
lar seferber olsun, muharebeye gitsin de oteki-
ler mahpushanede otursunlar. Biz bunu muva-
fik gbrmedik. Memleket miidafaasi daha evvel 
geleceginden enciimenimiz Adliye vekaletinin 
teklifinde tenazur gormedi, memleket miidafaa-
smi diisiinerek bu sekli kabul etti. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita
lea var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 80 
Krta ve miiesseselerden kagan veya aldiklan 

iiiin ve tebdilhava muddetini gegiren efrad krta 
ve subelerce ele ^egirilinceye kadar aranrr ve el-
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de edilenler nezaret altinda kitalarma sevkedil-
mek iizere mahalli hiikumetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak gecen miiddetlerle her
hangi bir mahkemenin hiikmettigi hapis cezala-
n muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayilmaz. 
Disiplin cezalari hizmetten sayilrr. 

Beraatle neticelenen davalarda mevkufiyet 
miiddetleri hizmetten sayilir. Ancak muvazzaf -
lardan alti ay talim gdrmemis olanlara bu miid-
det tamamlattinlir. Ihtiyatlara talim miiddeti 
kadar hizmet yaptirilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Madde : 81 
Askerlik cagma girdikten sonra yaslarmi 

degistirenlerin yaslarmca yapilan degisikli-
gin askerliklerine tesiri yoktur. Ancak son 
yoklama gdrmemis olanlardan niifus kiitiigiinde 
yazili yaslan, sahislarma uygun goriilmeyenle-
rin yaslarmm tashihini niifus kanununa gore aid 
oldugu mahkemeden istemek iizere askerlik mec-
lisleri veya askerlik daire ve sube reisleri veya 
mahallinin en biiyiik miilkiye memuru tarafin-
dan miiddeiumumiye miiracaat olunur ve bilmu-
hakeme takdir olunacak yasa gore askerlikleri 
yaptirilir. Yas tahdidi davalan, sahidlerin ye-
minli sahadetleri veya gosterilecek kayid ve ve-
sikalar ve delil ve emarelerle isbat olunabilir ve 
her halde zahir halin davayi tekzib etmemesi la-
zrmdrr. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire 
ve sube reislerinin veya mahallin en biiyiik miil
kiye memurunun istemesi iizerine yaslan degis-
tirilenlerden degisen yaslarma gore son yoklama 
p-ormemis veya gdrmekte bulunmus olanlarm 
ya*i'larile yoklamalan yapilir. Arkadaslan son 
yoklama gormiis olanlardan yirmi iic yasmi bi-
tirmemis bulunanlar yalniz muvazzaf hizmete ve 
yirmi tic yasmi bitirmis olanlar 86 madde hiik-
miine tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yap-
tiktan sonra yasitlarmm bulundugu sinifa gegi-
rilirler. 

Askerlik cagma girmezden evvel yaslarmi 
degistirenlerin degisen yasaln kabul olunur. 
Bunlardan yaslarmi biiviitmiis olanlar degisen 
yaslarma gore arkadaslan son yoklama gorme
mis veya gbrmekte bulunmus iseler arkadaslan 
vechile yoklamalan yapilir. Yasitlan son yok
lama gormiis bulunanlar hakkmda ise emsalle-
rinin sevkedilmedigine gore 84 ve sevkedildik-
lerine gore 86 maddeler mucibince muamele ya
pilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
SALAH YARGI (Kocaeli) — Bu yas diizel-

tilmesi meselesi hakim kararile yapilan bir mua-
meledir. Bunun bazi laiibalilige, yani subut delili 
olarak sunun bunun hafifmesreblik edib sahit 
lik etmek suretile hakimin kanaatine, verecepi 

I hiikme miiessir bir sey yapilryorsa, bunlarm 
diizeltilmesi, bunlarm islahi ayrica diisiiniilecek 
bir meseledir. Yoksa herhangi bir kanunda 
bbyle askeri bir gaga gelmeden ewel yapilan 
degismeler makbulde, askeri caga geldikten son
ra sin iizerinde duzeltme yapmak makbul ol-
masin, bu dogru bir sey dcgildir. Bu giinlerde 
niifus kanunu Meclise verilmis, Dahiliye encii-
meninde kanunu medeninin yeni hiikiimlerine 
uydurularak tanzim edilmis ve yakmda miiza-
kere edilmek iizere heyeti umumiyeye gelecek-
tir. Boyle bir meselenin, fena misallerden miil-
hem olarak bu kanunda yer tutmasi hie bir 
zaman dogru degildir. Enciimenden cok rica 
ederim, bu maddeyi geri alsm ve layiki vec
hile, arzettigim kanunu nazan itibare alarak 
diizeltsin. 

MlLLl MttDAFAA En. M. M. GENERAL 
KAZIM SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — Bu 
yas tashihi meselesi niifus kanununda ve eski 
askerlik miikellefiyeti kanununda mevcuttur. 
Burada kura meclisi, herhangi bir sahsm sin-
ninin biiyiik veya kiiqiik oldu^unu fdriirse, 
miiddeiumumiye verib mahkeme kararr ile bun
larm yaslarmi diizeltecek. Fakat asker olub ta 
yirmi yasmi bitirdipi halde benim yasim 18, 19 
derse, askerlik meclisi bunu kabul etmivecektir. 
Sonra 23 va^ma gelmis. saklanmis. askere flrit-
memek icin dtede beride dolasmis bir adamm 
emsali asker olmamissa emsali ile beraber as-
kere almacaktir. 23 ya?mi bitirmisse ceza gdr-
mesi lazimdir. Bu kamm mucibince va*if«i 
vatanivesini vanmaktan r.ekiniyor demektir. Yas 
tashihi meselesi bundan ibarettir. Baska bir eev 
voktur. Esas bozuluvor. Bunun da boyle kabu-
liinii rica ederim. 

OSMAN "HINDER (Wwrtin^ _ "R̂  niifus 
mesaili ekseriyetle tesMiif ettifrimi?! eevdir. 
Mespslp, tashihi -niifus icin dairei askeriveden 
pxinderilen bir adam ba^an verJi olabilir. ba*;an 
fa, baskn r^emleketli olabilir. Sahitten hahso-
lur^vor ki bu mahkemevi takvid ediyor. Sahid 
Tvinlum" pliniz ismi fpildir. manasi ^dre^dir. 
Gdren sdvler, halbuki bunu. e-dren yoktur. Dop-
duffimu Hlen de voktur. Maddeve ehli vukufla 
va,<! tashih ^dilir» dive bir kayid ilave olunsa 
her hfllrf̂  ivi olur. 

GENERAL iHSAN SfiKMEN (Giresun) — 
Eski kanimda da bdvledir. 

MtTJ.f MttDAFAA En. M. M GENERAT, 
SEVtTKTEKlN (Diyarbekir^ — Sinninde bir 
tereddiid pHriiliirs^ o ^aman mahkemeve sev-

j kediyoruz. Askerlik cagma ffelmemis olanlar
dan hakimlik huzurunda sahid istiyoruz. 

| OSMAN DINGER (MardnO — Sahidi ne-
j reden buluruz. Siirdli birisine Izmirde sahid na-
! sil bulacagiz. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — 0 
1 fikrayi dikkatle okuyacak olursak dogrudan 

44 — 



t : 4 11-11-1935 C : 1 
dogruya mahkeme vazifesini goren bir komis-
yon goze carpar. Kanunla mahkenieye verilmis 
olan her hangi bir hakki, her hangi, bir komis-
yona vermemiz dogru degildir. Onun icin rica 
ederim, bu maddeyi alsmlar. Adliye enciime^i 
ile tashih ederek gelirsinler, General Jbsan ve 
General Kazrm da byle soylediler. Bu yeni bir ka-
nun degildir, eski rniikellefiyeti askeri}^ kanu-
nunda mevcud bir hiikiimdiir; dediler. 

Bizim bnrada yaptigimiz kanunun hepsi ye-
nidir. Eskileri atiyoruz. EsMleri nazari itibare 
alsaydik eski kahrdik. Her seyi yenilestirece^iK, 
diizelteeegiz ki, boyle bir mahznr varsa ortadan 
kalksm. 

MILLI MUDAFAA E, M. M. 01 K4^TH 
SEVUKTEKIN (Diyarbekir) - - Hiikumet bazi 
fikralarm deeistirilmesini taleb ediyor Biz de 
o fikralari degistirmekle beraber usnliiniiiz voo-
hile kanunun maddesini yukandan asa^iya yai:i-
yoruz. Vaziyet budur, Bastanbam yeni bir ta-
dilat mevzubahs deeildir. 

GENERAL IH5AN SOKMEN (Giresun) — 
Miizakere edilen kam.m Hiikfimet ta^afmdau ^s-
tenilen bazi maddelerin degFtirilmesine aiddi.r. 
Enciimen gayet iyi yapmistrr, Hangi raad.de-
lerde ne gibi depi<?iklik1er iRtaniyevsa onlarr na-
zari dikkate almistir. Kanunun heveti -M^mi. 
yesini enciimen tetkik etmemistir. Arkada^i-
mizm dedioi gibi her Beyde yeuiliai kabul ederiz, 
bu prensibimizdir. Fakat. teklif dahilinde; cer-
qeve icerisinde olmak sartile, Enciimen do.o-ruyu 
yapmistrr. 

BALKAN — Bu maddenin ycniden tetkik 
v edilmesi icin Milli Miidafaa encnr?<vmnce fferi-re 

almmasini ve bilahare Adliye enciinienine gon-
derilmesini istediler. 

DAHlLIYE V. StTKRtT KAY* (Mi#la> — 
Niifus kanumi Meclirr Alidedr- eneiime^-u. ri.•;% 
lasacaktir. Binaenaleyh; bovle mii.staee! bir 
kanunu, ne vakit cikaca^i belli olmavan o ka-
nunun (jikmasma kadar bekletmek do*?ru de
gildir. 

BASK AN — Adliye enciimeni bu m a d d ^ e 
niifus kanunuudaki dfifrisiMiMerin de na^arT dik
kate almmasma imkan vermek icin bu m a d ^ -
nm Adliye enciimenine verlmesini istivnrlar TH 
teklifi reyinize arzediyorum. Maddenin Adlivr 
enciimenine gonderilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 83 
Askerlik CAgma girmis olub ta 20 yasina 

girdigi sene temmuzunun birinci gmmne krv'ar 
17. madde vechile doo-rudan dogruya veya her 
hangi bir vasita ile ilk yoklamasmi yaptrrmavan 
ve yoklama defterine ismini vazdmuavanlardan 
son yoklamanm devam ettioi giinler bitinceve 
kadar miiracaat eden veya ele gecenler. bin ku-
rus para cezasma tabi tutulur ve her iki yokla-

malari birden yapilarak keyfiyet ciizdanlarma 
yazilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
| bul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmistir. 

! Madde : 86 
! Son yoklamada bulunduklari yerdeki asker -
| Ilk meclisine veyahud elcilik ve konsolosluk-
' lara gelmeyen ve 2G. maddede yazili mazeret-

lerini bildirmeyen ve birlikte askerlik muamele-
sine tabi olduklari dogumiularm celb ve sev-
kine kadar da ele geemeyen mukellefler, elde 

| edildiklerinde bulunduklari yerde veyahud yol 
masrafi ke:idileri tarafmdan verilmek iizere en 
yakm yerde bulunan iki askeri hekime (Biri-
si sivil olabilir) maayene ettirilir. Muayene 
neticesinde askerlige elverisli olduklan anlasi-
laniar askerlik meclislerince ve toplu degilse 
idare heyetlerince numarasiz asker edilirler ve 
askerlik meclisleri calismadigi zamanlarda si-
niflari ve miirettebleri mmtakasmda bulunduk
lari kolordularca tesbit edilerek muvazzaf hiz-
raetleri yaptirdmak iizere derhal isbu miirette-
baia sev^olunurlar (35 yasmi bitirmis olanlarla 
daha yukari yasta bulunanlar geri hizmetlerde 
iscihdam olunurlar). 

Sihhatleri muvakkatea askerlige elverisli 
olmadigi anlasslanlar keza askerlik meclisi veya 
idare heyetlerince numarasiz asker edilir ve 
sevkleri geri birakilir. Bunlarm sonradan yap-
tirilaii liiuayenelerincle sihhi halleri, askerlik-
ten biisbutiin cikarilmalarmi icab ettirirse 41 
nci madde hiikmiine tabi tutulurlar. Asker
lige elverisli olduklarmi gosterirse smiflan ve 
miirettebleri yukandaki gibi tesbit olunarak 
hemen sevkedilirler. 

Bihhi hallerinden dolayi ilk muayenede as-
kerlikten biisbiitiin cikarilmalari icab edenler 
41 nci madde hiikmiine tabi tutulurlar. 86 nci 
madde hiikmiine girenler askeri mahkemelere 
verilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 87 
Son yoklama sirasrnda ertesi seneye terki 

rnucib mekteblcrde okumakta olubda bulunduk
lari mahal askerlik meclislerine veya subelerine 
tahsil derecesi hakkmda tasdikli sahadetname 
gondermemis olanlar 15 lira para cezasma tabi 
tutulur ve ertesi seneye brrakilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir 

Madde : 89 
Numarali veya numarasiz asker edilmis mii-

kellefler, yapilan davet iizerine birlikte sevke-
dilecekleri arkadaslarmm sevki giiniine kadar 
gelmez ve bunun da 47 nci maddede yazili oziir-
lerden ileri gelmedigi tasdik edilmis bulunursa 
veya sevkedilirken askerligini yapacagi krtaya 
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gitmeksizin kagarlarsa askeri mahkemelere ve-
rilirler ve elde edilenler hemen sevkolunurlar. 

Bunlardan ihtiyat zabiti yetisme sartlarim 
haiz olanlar, cezalarmi gordiikten sonra muay-
yen zamanlarda hazirlik krtasma veya ihtiyat 
zabit mektebine sevkedilirler. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 90 
Ihtiyat efraddan olub talim ve manevra igin 

gagirildiklan halde 47 nci maddeye gore bziir-
siiz gelmedikleri anlasilanlar askeri mahkeme
lere verilirler ve arkadaslan kadar hizmete tabi 
tutulurlar. Bu gibiler, askerlik borcunu bdeme-
dikge ve cezasmi gormedikge bir memuriyette 
kullanilamazlar. Bunlarin dahili asayis igin 
celbleri 59 ncu madde mucibince seferberlik ah-
kamma tabidir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 92 
Askerlik gagma girmis efraddan girdikleri 

sene ilk tesrin sonuna kadar son yoklamasini 
yaptirarak niifus hiiviyet ciizdanma isaret ettir-
memis olanlari bilerek resmi veya hususi hizme
te alanlar askeri ceza kanununa gore cezalandi-
nlirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 93 
Ilk ve son yoklamasmi yaptirmis olsun olma-

sin 21 yasma girmis ve yasidlan gaginlib askere 
sevkedilmis efraddan daha sonra sevkedilecek-
lerini gosterir ciizdanlannda bir isaret bulunma-
yanlari bilerek resmi veya hususi hizmete alan
lar, askeri ceza kanununa gore cezalandmlirlar. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatli ve ihti
yat efraddan olub da cagirilmis olduklari halde 
gitmemis bulunanlan ve krtalardan kagmis 
olanlari veya izinsizleri bilerek resmi ve hususi 
hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine 
ve kagmalarma yardimi dokundugu anlasilan
lar askeri mahkemelere verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 96 
Goruniise gore 20 yaslarma girmis olduklari 

halde isimlerini niifus kutiigune yazdirarak ciiz-
dan almamis saklilardan ele gecenler veya kendi-
liginden gelenler niifus kanunu mucibince nii
fus kutugiine yazilmak iizere niifus idarelerine 
gonderilir. Niifus idarelerince kiitiige yazilarak 
keyfiyet askerlik subelerine hemen bildirilir. Bu 
gibilerden yaslarma gore arkadaslarmin son 
yoklamalan yapilmis olanlar numarasiz asker 
edilerek arkadaslarmm sevkedilmis olub olma-
diklarma nazaran haklarmda 84 ncii veya 86 nci 
maddelerin hiikiimleri tatbik olunur ve asker-
likleri yaptirildiktan sonra yasrtlarmin bulun-
dugu smifa gecirilir. Arkadaslan son yok-
lama gormemis veya gormekte bulunmus olan-
larin yoklamalan ve askerlikleri onlar gibi 
yaptirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde : 97 
Krta ve miiesseselerden kagan efrad hakkmda 

askeri ceza kanununa gore muamele yapilir. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 98 
Askerlikten kismen veya kamilen kurtulmak 

igin hile yapanlar ve bunlarin sue, ortaklari as
keri mahkemelere verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Madde : 108 
86 madde hiikmiine giren yoklama kagagi ve 

saklilarla bakayadan bedel almmaz. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 1413 sayili kanunun ikinci ve 
iiciincu maddelerile 2053 ve 2238 sayili kanunlar 
miilgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Enciimene giden madde geldikten sonra re-
yinize arzolunacak ve layihanm birinci miiza-
keresi bitirilecektir. 

Euznamemizde miizakere edilecek baska 
madde kalmamistir. Qarsamba biinii saat 15 te 
toplanilmak iizere inikada nihayet verilmistir. 

Kapanma saati : 15,50 



DUZELTMELER 

5 nci cilddeki 49 ncu inikad zaptmm 132 nci sayifasmm « Havale edilen evrak,» kismmm 1 nu-
marasmdaki «Orman kanunu layihasi» : (Ziraat, Maliye, Adliye ve Butge enciimenlerine) havale 
edilecektir. 

2 nci inikad zaptmm 8 nci sayifasmm 2 nci sutununun 9 ncu satirmda Siileyman SUTI Igoz, Srrn 
Igoz, 

9 ncu sayifanm birinci sutununun 19 ncu satirmdaki Siireyya, Ibrahim Siireyya, 
Ayni siitunun 36 nci satirmdaki Kastamonu Veli Yasm, Kayseri Veli Yasm, 

44 ncii satirmdaki, Ragib Ozdemir, Ragib Ozdemiroglu, 
Ayni sayifanm 2 nci sutununun (55) nci satirmdaki Memed Sadettin Epikmen, Sadettin Epik-

men, 
10 ncu sayifanm 1 nci sutununun 14 ncii satirmdaki, Mardin Dr. Hilmi Ortag, Malatya Dr. 

Hilmi Ortag, 
15 nci satirda, Dr. Ahmed Tevfik Ulugay, Ahmed Tevfik Ulugay, 
25 nci satirmda, M. Nazif Sirel, Memed Nazif Sirel, 
Ayni sayifanm 2 nci sutununun 14 ncii satirmdaki, Izmir Mustafa Rahmi Koken, Izmir Rahmi 

Kbken olarak diizeltilmistir. 
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S. Sayisi: 196 ya ek 
Askerlik miikellefiyeti kanununun bazi maddelerinin degis-
tirilmesine dair kanun layihasi ve Mill? mudafaa encumeni 

mazbatasi ( I/258) 

Mill! Mudafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Encumeni 25 - X - 1935 

Karar No. 34 
Esas No. 1/258 

Yiiksek Keislige 

1111 sayili (Askerlik miikellefiyeti) kanunu
nun ibazi maddelerini degistiren ve Umumi Heye-
tin miizakeresine arzedilmek iizere Meelis ruzna-
mesine alliums olan kanun layihasi, Basvekaletin 
3 - X -1935 tarihli ve 6/2544, 6/2546 sayih iki tez-
keresine bagli M. M. ve Adliye vekilliklerinin tek
lif ve mutaleanamesi iizcrine Meclisten enciimeni-
mize geri almmisti. Keyfiyet her iki vekilligin hu-
susi memurlan da hazir oldugu halde enciimeni-
niizce yeniden goriisuldii ve incelendi. 

Layihanin 34 ncii maddesine eklenmis olan 
(Z) fikrasinda yazili ve ellerinde soforliik vesi-
kalan foulunan soforlerin askerlik miiddetlerini 
iki sene yerine 18 aya indirilmesi hakkindaki ilk 
teklifin ve makinelesmekte olan ordunun mcnfaati 
noktasinda soforlerin talim ve terbiyeleri miid-
detinin azaltilmasi muvafik goriilmeyerek (Z) fik-
rasi maddeden Qikarildi. 

Layihanin 69 ncu maddesi; tbu maddenin ba-
sindaki (harb) yerine (seferberlik) kelimesi ko-
nulmustur. Madde hakkinda Adliye vekilliginin 
miitaleasma gelince: Maddede maznun ve mah-
kumlar igin yazili ceza haddinin degistirilmesine 
liizum goriilmemis ve maddeye ilavesi teklif 
edilen miiruru zaman hakkindaki ciimlenin isabeti 
muvafik goriilerek madde olve^ihile tanzim edil-
mistir. 

Ayni miitaleanameden 81 nci maddenin (Yas 
tashihi davalari sahidlerin ....) den ibaret ikinei 
fikrasinin, kanun un tatbikina memur olanlarm 
islerini kolaylikla gormelerine yardim edecegi fa-
idesine binaen oldugu gibi kalmasi muvafik go-
rulmii^tiir. 

81 nci maddenin 3 ve 4 ncii fikralarinda ya
zili hiikiimler niifus kanununun 11 nci maddesin-
de yazili olan hiikumlere tetabuk etmekte oldu-
gundan Adliye vekaletinin bu husustaki mutale-
asi gayrivarid goriilmiis ve fikra oldugu gibi ka-
bul edilmistir. 

Niifus kanununun 11 nci maddesi : « Tashihi 
sin ve kayid ve isim davalari gerek kendi sin ve 
kayid ve ismini tashih ettirmek isteyen sahsin ve 
gerek devairi muteallikasinca gosterilecek liizuma 
binaen muddeiumumilerin miiracaati iizerine bi-
dayet mahkemesi hukuk dairesinde muddeiumuimi 
hazir oldugu halde sahsi mezkiir ile niifus memuru 
muvacehesinde alehisul muhakeme riiyet ve ilama 
rabtolunur. Kendi sin ve kayid ve ismini tashih 
ettirmek isteyen sahsin bu babdaki iddiasi hiivi-
yet cuzdanmin itasi tarihinden alti ay miiruruna 
kadar ,mesmu olub andan sonra mesmu olmaz. Hii-
viyet cuzdanmin itasi esnasinda kayidlerine naza-
ran 18 yasina dahil olmamis bulunanlarm hakki 
itirazi dahi 18 yasina duhullerinde alti ay miiru
runa kadar devam eder. » 

83, 87 nci maddeler hakkindaki miitaleaya ge
lince: Bu maddelerdeki para cezalari maddelerin 
aslinda mevcud ve otedenberi tatbik edilen ceza-
lar olub bunlarin yeniden tebdiline bir zaruret 
goriilmemis ve bu maddelerdeki degisiklik (Para 
cezalari alindiktan sonra) ciimlesinin (Para ce-
zasina tabi tutulur) seklinde yazilmasindan iba-
rettir. Maddelerde yazili para cezalarinin tahsili 
ve kimler tarafindan hukmolunaeagi ayni kanu-
nun 101 nci maddesinde yazildigindan kanun layi-
hasmin 83, 87 nci maddelerinde yeniden bir de-



gisrklik yapilmasma liizum goriilmemistir. Iste 
bu suretle encumenimiz tarafindan neticelendiri-
len kanun layihasi Yuksek Meclisin tasvibine ar-
zedilmek iizere Yuksek Reislige sunuldu. 

M. M. E. Eeisi N. M. M. Katib N. 
M. M. Giresun Giresun Diyarbekir 

/. Sokmen 1. Sokmen K. Sevuktekin 
Aza Aza Aza 

Antalya Balikesir Erzurum 
C. Mengilibdrii G. Esener Gl. Zeki Soydemir 

Ht lKtMETlN TEKLlFl 

1111 sayih askerlik miikettefiyeti kanunurmn 
bazi maddclerinin tadili hakkmda kanun 

projesi 

MADDE 1 — 1111 sayih askerlik miikellefi-
yeti kanununun adi (Askerlik kanunu) seklinde 
ve bazi maddeleri asagida yazili sekilde degis-
tirilmistir: 

Madde : 2 

Askerlik gagi her erkegin esas niifus kiitii-
giinde yazili ve yazilacak olan yasma gbredir 
ve 20 yasma girdigi sene kanunun birinci gii-
niinden baslayarak kirk alti yasma girdigi sene 
2 nci kanunun birinci guniinde bitmek iizere en 
gok 26 sene surer. Yerli niifus kutuklerinin bi-
rinde yazili olmayan kimselerin yabanci kiitiik-
leri, yerli kiitukleri gibi sayilir. 

Muhacirlerin askerlik gaglarmm baslangici, 
geldikleri yilda niifus kiitiiklerine gegen yasla-
rma ve bu esasa gore hesab olunur. Niifus do-
gum kagidlarmda dogumlarmin ay ve giinii ya
zili olmayanlarm dogum giinleri yilm temmu-
zunun birinci giinii sayilir. 

Geldikleri yil 2 nci kanun birinde 22 yasmi 
bitirmis olanlar muvazzaf hizmete tabi tutulma-
yib yasidlari efrad arasma ihtiyata gegirilirler. 
Bu gibilerin her ne sebeble olursa olsun, niifus 
kiitiigiine yazilmalarmm gecikmis olmasi, gel
dikleri zaman yaslarma g-ore baslayacak olan 
askerlik gagiarmi geciktirmez. Bunlar niifus 
kutiigiine yazildiklari tarihten baslayarak iki 
yil gegmedikge talim, manevre ve baska is igin 
silah altma gagirilmazlar. 

Geldikleri yil 2 nci kanun birinde 22 yasmi 
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Aza 

Istanbul 
A. Barias 

Aza 
Kocaeli 

N. Bozahk 

Aza 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Aza 
Istanbul 

Dr. II. S. Erel 

Aza 
Samsun 
R. Barkin 

Aza 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Aza 
Kars 

M. Akyiiz 

Aza 
Tekirdag 

R. Aiyak 

Aza 
Kirsehir 

L. M. Ozdes 

M. M. ENCtlMENtNlN DEGt^TtRiS/t 

1111 sayih askerlik mukcllefiycti kanununun 
bazi maddclerinin tadili hakkmda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen. 

Madde 2 — Askerlik gagi her erkegin esas 
niifus kutiigiinde yazili ve yazilacak olan yasma 
goredir ve yirmi yasma girdigi sene ikinci kanu
nun birinci giiniinden baslayarak 46 yasma gir
digi sene ikinci kanunun birinci giiniinde bit
mek iizere en gok yirmi alti sene siirer. Yerli 
niifus kutuklerinin birinde yazili olmayan kimse
lerin yabanci kiitiikleri yerli kiitukleri gibi sa
yilir. 

Muhacirlerin askerlik gaglarmm baslangici, 
geldikleri yilda niifus kiitiiklerine gegen yasla
rma ve bu esasa gore hesap olunur. Niifus do
gum kagitlarrnda dog-umlarmin ay ve giinii 
yazili olmayanlarm dogum giinleri yilm temmu-
zunun birinci giinii sayilir. 

Geldikeleri yd ikinci kanun birinde 22 ya
smi bitirmis olanlar muvazzaf hizmete tabi 
tutulmayib yasrtlari efrat arasma ihtiyata gegi-
rilirler. Bu gibilerin her ne sebeble olursa olsun 
niifus kutiigiine yazilmalarmm gecikmis olmasi, 
geldikleri zaman yaslarma gore baslryacak olan 
askerlik gaglarmi geciktirmez. Bunlar niifus 
kutiigiine yazildiklari tarihten baslryarak iki 
yil gegmedikge talim, manevre ve baska is igin 
siiah altma gagirilmazlar. 

Geldikleri yil ikinci kanun birinde 22 yasmi 
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bitirmemis olanlar muvazzaf hizmetini yapmaga 
mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri 
tarihte (16 : 22 dahil) yasmda olubda Htikumet -
ge iskan edilenlerin ve Hiikumetin gosterdigi 
yerde yurd tutanlarm muvazzaflik hizmetleri, 
ntifus ktittigtine kaydolunduklari tarihten bas
layarak iki yil geciktirilir ve bu hizmetleri en 
yakin piyade kitalarmda yaptirilmak iizere 6 
aya indirilir. Htikmetge iskan edilmeyenler 
veya Hiikumetin gosterdigi yerde yurd tutmak 
istemeyenler yalniz iki yillik geciktirme hak-
kmdan istifade ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti ye-
tisecek derecede olubta, geldikleri tarihte 22 ya
smi bitirmis olanlarla memleketlerinde askerlik 
yapmis ve fakat 22 yasmi bitirmemis bulunan-
lardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve geldik
leri tarihte 22 yasmi bitirmemis ve memleketle
rinde askerlik etmemis olanlar iki yil geciktir
me muddetinden sonra 1076 sayili kanun hti-
kiimlerine tabi tutulurlar. 

Muhacirler arasmda once tabi olduklan Hii
kumet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lazim olan evsafi tasryanlar, staja 
tabi tutularak, ihtiyat zabitligine gegirilirler. 

Umumi seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak 
niifus kutugune kaydolunduklari tarihten bas
layarak tic. ay gegmemis olanlarm silah altma 
almmalari tig ayrn sonuna birakilir. 

Bir yil iginde niifus ktittigtine kayidlerini 
yaptirmayanlar yukandaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini ve
ya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik eden-
ler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulmayip ya-
srtlari yerli efrad ile ihtiyata gegirilirler. 

Tiirkiye iginde bir iskan mmtakasindan diger 
bir iskan mmtakasma Hiikumetge naklolunarak 
yerlestirilen vatandaslardan muvazzaf hizmete 
tabi olup ta bunu heniiz yapmamis olanlarm bu 
hizmetleri, yerlesecekleri yere vardiklan tarih
ten baslayarak iki yil gegiktirilir ve en yakm 
piyade kitalarmda yaptirilmak tizere alti aya 
indirilir. 

Kanunen muhacir tanmmayan miilteciler ve 
ecnebilerden Ttirk vatandasligma girenler vatan-
dasliga almdiklan tarihte hangi yasta iseler 
o yastaki yerli efrad gibi askerliklerini yapar-
lar. 

bitirmemis olanlar muvazzaf hizmetini yapmaga 
mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri 
tarihte (16 : 22 dahil) yasmda olupta Hukumetce 
iskan edilenlerin ve Hiikumetin gosterdigi yerde 
yurd tutanlarm muvazzaflik hizmetleri, niifus 
kutugune kaydolunduklari tarihten baslayarak 
iki yil geciktirilir ve bu hizmetleri en yakm 
piyade kitalarmda yaptirilmak tizere alti aya in
dirilir. 

Hiikumetge iskan edilmeyenler veya Hiiku
metin gosterdigi yerde yurd tutmak istemeyen
ler yalniz iki yillik geciktirme hakkmdan isti
fade ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti yeti-
secek derecede olupta, geldikleri tarihte 22 ya
smi bitirmis olanlarla memleketlerinde asker
lik yapmis ve fakat 22 yasmi bitirmemis bulu-
nanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve 
geldikleri tarihte 22 yasmi bitirmemis ve mem
leketlerinde askerlik etmemis olanlar iki yil ge
ciktirme muddetinden sonra 1076 sayili kanun 
htiktimlerine tabi tutulurlar. 

Muhacirler arasmda once tabi olduklan Hii
kumet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lazim olan evsafi tasryanlar staja 
tabi tutularak, ihtiyat zabitligine gegirilirler. 

Umumi seferberlikte muafiyet yoktur. 
Ancak niifus ktittigune kayit olunduklan 

tarihten baslayarak tig ay gegmemis olanlarm 
silah altma almmalari tig aym sonuna birakilir. 
Bir yil iginde niifus ktittigune kayitlerini yap
tirmayanlar yukandaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini ve
ya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik e-
denler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulma
yip yasitlan yerli efrat ile ihtiyata gegirilirler. 

Tiirkiye iginde bir iskan mmtakasindan di
ger bir iskan mmtakasma Hiikumetge naklo
lunarak yerlestirilen vatandaslardan muvazzaf 
hizmete tabi olupta bunu hentiz yapmamis olan
larm bu hizmetleri, yerlesecekleri yere vardik
lan tarihten basliyarak iki yil gegiktirilir ve 
en yakm piyade kitalarmda yaptirilmak tizere 
alti aya indirilir. 

Kanunen muhacir tanmmayan miilteciler ve 
ecnebilerden Turk vatandasligma girenler va-
tandaskga almdiklan tarihte hangi yasta iseler 
o yastaki yerli efrat gibi askerliklerini yaparlar. 
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Madde : 5 
Muvazzaflik devri; Piyade sinifmda (ve hiz-

met miiddetleri 1,5 seneden ziyade olan smiflara 
bagli bulunmayan butiin muesseselerde) 1,5 di-
ger smiflarla muzikada 2, Giimriik ve jandar-
mada 2,5 ve denizde 3 sene olup kitaya duhul 
giiniinden baslar. 1,5 seneden ziyade askerlik 
yapacaklarm fazla yaptiklari askerliklerinin 
karsiligi olmak iizere askerlik gaglarmin sonun-
dan iki kat diisiiliir. 

Madde : 10 
Her askerlik subesinde numarasiz efradm 

hepsi ve numaralilar ihtiyag nisbetinde ve nu-
mara sirasile askere almdiktan sonra fazla ka-
lanlara (artik efrad) denir. 

Artik efrad, lazim oldugu vakit arkadaslan 
ihtiyata geginceye kadar askerlik yapmak iizere 
gagrrilabilirler. Arkadaslan ihtiyata geginceye 
kadar gagirilmamis olan artik efrad arkadasla-
rile ihtiyata gegirilir. 

Kisa hizmet yaparak veyahud yasrtlarmdan 
evvel askere giderek muvazzaf hizmetlerini bi-
tirdikleri igin ihtiyata gegmek iizere terhis edi-
lenlere (Ruhsatli efrad) denir. Ruhsatli efrad 
ihtiyata geginceye kadar seferberlik olmadikga 
tekrar muvazzaflik hizmeti igin gagirilamaz. 

Madde : 11 
Groniillii asker, ancak deniz ve jandarma sinif-

larile gedikli kiigiik zabitlik igin alinir. Goniillii 
igin asgari kabul haddi on sekiz yasmi ikmaldir. 

Madde : 16 
Yoklamaya gikacak zabitlerle memurlara 

kendi vekaletlerince usulii veghile harcirah ve-
rilir. 

Madde : 17 
Her sene askerlik gagma giren erkeklerin nii-

fus kutugiindeki adlarile baba admi, yaslarmi 
ve soy adlarmi gosterir tasdikli defterleri bir ay 
evvel askerlik subelerince niifus idarelerinden 
almir. Ilk ve son yoklamalar isbu kayidlere go
re yapilir. 

Her sene ikinci kanunun birinci giiniinden 
baslayarak bu kiinyeler, ornegine gore ayri ay-
n cetvellere yazilir ve mahallelerde herkesin g'6-
rebilecegi yerlere yapi^tinlir. Herkes bu cetvel-
lerde gbrecegi yanlisligi veya adlari yazilmamis 
olanlan, kendilerinin olsun, olmasm yoklama 
memurlarma veya askerlik subelerine bildirir. 

Madde 5 — Hiikumetin 

Madde 10 

Madde 11 — » 

Madde 16 

Madde 17 — 
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Koy ihtiyar meclisi ve mahalle miimessili bu 

hususta istenilen ve icab eden malumati yoklama 
memurlarma bildirmege mecburdurlar. 

Ilk yoklama memurlari, bu yoklama muddeti 
igin koy ve mahallelere giderek yoklamayi yapar-
lar ve askerlik gagma girmis olanlar, cetveller-
de adlan bulunsun, bulunmasm bu yoklamada 
saglamligi, okuyup yazmasi, tahsil derecesi sa-
nati ve bulundugu yer hakkmda yoklama me
murlarma kendisi giderek malumat vermege ya-
hud yazi ile veya baska birisile bunlari bildir
mege ve niifus hiiviyyet ciizdanlarini gostermege 
borcludurlar. Bu suretle ilk yoklamasi yapilan 
herkesin yoklama neticesi sube ve niifustaki yok
lama defterlerine ve hiiviyyet ciizdaninm asker
lik hanesine doldurularak yoklama memurlari 
tarafmdan tasdik olunur ve son yoklamada bu 
ciizdanlarla bulunduklan mahallin askerlik mec-
lisine her halde gelmeleri ve gelmeyenlerin ce-
zalandirilacagi kendilerine veya vekillerine an-
latilir. 

Madde : 21 
Askerlik meclisleri asagida gosterilen kimse-

lerden murekkebtir: 
1 - Mahallin en biiyiik miilkiye memuru (ve

ya yerine gonderecegi zat), 
2 - Askerlik subesi reisi veya vekili, 
3 - Niif us miidiiru veya memuru, 
4 - Mahalli idare heyetinden ve belediyesin-

den birer zat, 
5 - Iki hekim (Birisi sivil olabilir), 
Bunlardan en biiyiik miilkiye memuru (veya 

yerine gonderecegi zat vali muavini ise) mecli-
se reis ve sube reisi veya vekili muavin olur. 

§ubedeki diger zabitan ile ilk koy ihtiyar 
meclisi ve mahalle mumessilleri, sorulacak islere 
dair malumat vermek ve rey sahibi olmamak 
iizere mecliste bulunurlar. 

Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden 
ihtiyat zabiti yetisecek derecede tahsili olanlar 
yoklamayi miiteakib ve yiiksek mekteblerde as-
keri ders gbrecekler ilk ders senesi basmda dog-
rudan dogruya Milli Miidafaa vekaletince ve 
digerleri asagida yazili enciimence muhtelif si-
nrflara ayrilirlar: 

1 - §ube reisi veya vekili (Reis), 
2 - Meclis hekimleri (Aza), 
3 - Jandarma zabiti (Aza) [Yalniz jandarma-

ya ayrilacak efrad hakkmda rey sahibidir]. 

Madde 21 — Hiikumetin teklifi aynen 
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4 - Deniz zabiti (Aza) denize efrad verecek 
sahil subelerinde bulunur. Yalniz deniz efradi 
hakkinda rey sahibidir. 

Idare heyeti kararile numarasiz asker edilen-
lerin smif larmin tayini, mmtakasinda bulunduk-
lari kolorduya aiddir. 

Madde : 23 
Kolordu kumandanlan, askerlik meclislerin-

de buluninasi lazimgelen askeri hekimleri vak-
tinde tayin ederler ve eksik kalacak olanlari 
Milli Miidafaa vekaletine bildirirler. Milli Mii-
dafaa vekaleti, Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaletile muhabere ederek hekim noksanlarmi si-
vil hekimlerden tamamlar ve sahil subelerinde 
bulunacak deniz zabitlerini de tayin eyler. 

Madde : 34 
Asagrda yazili sartlan haiz olanlar, asagida-

ki fikralarda gosterilen kisa hizmetlerden birile 
muvazzaf hizmetlerini yaparlar: 

A) Kanunu mahsusu mucibince ihtiyat zabi
ti olacaklar igin tahsil ve askeri ehliyetnamele-
ri derecelerine gore hizmet miiddeti 6, 8, 10, 12 
aydir. 

Ihtiyat zabitligine liyakat gostermeyenlerin 
kisa hizmet haklari kaldinlarak muvazzaf hiz-
metleri isbu kanuna gore tamamlattirilir. 

Orta mekteb ve muadillerile tali derecedeki 
meslek mektebleri ve muadilleri mezunlarmdan 
orta askeri ehliyetnameyi haiz olanlarm sinifla-
rma mahsus muvazzaflik hizmet miiddetleri ni-
hayetinden iki ay indirilir. 

B) Ellerinde pilot sahadetnamesi olup isbu 
sahadetnameleri Hava mektebi kumandanligm-
ca tasdik edilmis olanlardan askeri tayyarecilik-
te bilfiil istihdam olunarak askeri pilotluk saha
detnamesi olanlar 12 ay, 

C) tig ve daha ziyade oglu olupta bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdilhavada 
iken olmiis bulunan baba veya dul ananin iiQiin-
cii ve diger ogullan 12 ay, 

D) tiq ve daha ziyade oglu askerde veya 
tebdilhavada olmiis bulunan baba veya dul ana
nin diger ogullan 6 ay, 

Askere sevkleri veya her hangi bir krta veya 
miiessesede mustahdem bulunduklari sube kii-
tiiklerile veya evlerine ve komsularma gelen 
kitalarmca tasdikli mektublarla sabit ve asker-
den izinli veya firar olarak ayrildiklarma ve ya-
hud sevkleri ve mektublan tarihinden itibaren 

Madde 23 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 34 — Asagida yazili sartlan haiz 
olanlar, asagidaki fikralarda gosterilen kisa 
hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini ya
parlar : 

A) Kanunu mahsusu mucibince ihtiyat za
biti olacaklar igin tahsil ve askeri ehliyetname-
leri derecelerine gore hizmet miiddeti 6, 8, 10, 
12 aydir. 

ihtiyat zabitligine liyakat gostermeyenlerin 
kisa hizmet haklari kaldinlarak muvazzaf hiz-
metleri isbu kanuna gore tamamlattirilir. 

Orta mekteb ve muadillerile tali derecede
ki meslek mektebleri ve muadilleri mezunlarm
dan orta askeri ehliyetnameyi haiz olanlarm si-
niflanna mahsus muvazzaflik hizmet muddetle
ri nihayetinden iki ay indirilir. 

B) Ellerinde pilot sahadetnamesi olub isbu 
sahadetnameleri Hava mektebi kumandanligmca 
tasdik edilmis olanlardan askeri tayyarecilikte 
bilfiil istihdam olunarak askeri pilotluk sahadet
namesi alanlar 12 ay, 

C) 3 ve daha ziyade oglu olubta bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdil hava-
da iken olmiis bulunan baba veya dul ananin 
liguncu ve diger ogullan 12 ay, 

D) 3 ve daha ziyade oglu askerde veya teb
dil havada olmiis bulunan baba veya dul ana
nin diger ogullan alti ay, 

Askere sevkleri veya her hangi bir kita ve 
miiessesede mustahdem bulunduklari sube kii-
tiiklerile veya evlerjj^e ve komsularma gelen 
kitalarmca tasdikli mektublarla sabit ve asker-
den izinli veya firar olarak ayrildiklarma ve-
yahud sevkleri ve mektublan tarihinden itiba-
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besinci sene sonuna kadar sagliklarma veya 61-
diiklerine dair bir haber gelmedigi belediyelerin 
ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden tas
dikli sahadetnamelerile anlasilmis olanlar asker-
de olmiis sayilir. 

C, D fikralarma gore kisa hizmet yapacaklar 
en yakm piyade kitalarma verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kuluplerin-
den veya kazalari belediye heyetlerinden tasdik 
edilenlerden (5:7) yasmda ve en az (1,45) yiik-
sekliginde, siivariye elverisli saglam kendi binegi 
ve numunesine uygun bir eyer takimile miira-
caat edenler 12 ay, 

(Isbu hizmet, arzu ettikleri bir siivari krta-
smda yaptirilir.) 

Bunlar kitaya girdikleri giinden itibaren bes 
sene miiddetle hayvan ve eyer takimlarmi hiis-
nii muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe meb-
ni olursa olsun ziya ve telef vukuunda ayni sart -
lar altmda digerini tedarik etmis bulunmalari 
mesruttur (Ziya ve telef, seferde umumi ahkama 
tabidir.) Bu miiddet zarfmda hayvan ve eyer ta
kimlarmi husnii muhafaza etmedikleri ve ziya ve 
telef vukuunda yerine digerini tedarik eyleme-
dikleri krta ve subelerince anlasilanlar muvaz-
zaf hizmetleri tamamlattmlir. Isbu efradm miis -
tahdem olduklan miiddetce hayvanlarmm ia-
se, muytabiye ve sair masraflan Hiikumete 
aittir. 

V) Sakat efrad 12 ay (Bu miiddetin 6 ay a 
indirilmesine Milli Miidafaa vekaleti salahiyet-
tardir) . 

Z) Ihtiyaca gore iki senelik smrflara ayri-
lan ve belediyeden tasdikli vesikasi bulunub 
bu vesikalari kolordularca musaddak olan so-
forler 18 ay. 

Bu maddenin muhtelif fikralarmda yazili 
sebeblerle kisa hizmete tabi tutulacak efrat-
tan (Ihtiyat zabiti yetisecekler harig) sakat 
olanlara kisa hizmetlerinden az olani yaptirilir. 

Ertesi seneye birak-ma 

Madde : 35 
Son yoklama sirasmda asagida gbsterilen 

sebeblerle askerlik yapmayacaklan anlasilanla-
rin muamele ve muayeneleri ertesi seneye bi-
rakilir: 

A) Viicudlari askere yarayacak derecede 
biiyumemis olanlar, 

ren besinci sene sonuna kadar sagliklarma veya 
oldiiklerine dair bir haber gelmedigi belediyele
rin ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden 
tasdikli sahadetnameler ile'anlasilmis olanlar as-
kerde olmiis sayilir. 

C, D fikralarma gore kisa hizmet yapacaklar 
en yakm piyade kitalarma verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kuliiblerin-
den veya kazalari belediye heyetlerinden tasdik 
edilenlerden (7:5) yasmda ve en az (1,45) yiiik-
sekliginde siivariye elverisli saglam kendi binegi 
ve numunesine uygun bir eyer takrmi ile 
miiracaat edenler 12 ay, 

Isbu hizmet, arzu ettikleri bir siivari kita-
smda yaptirilir). 

Bunlar kitaya girdikleri giinden itibaren bes 
sene miiddetle hayvan ve eyer takimlarmi husnii 
muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe mebni 
olursa olsun ziya ve telef vukuunda ayni sartlar 
altmda digerini tedarik etmis bulunmalari mes
ruttur (Ziya ve telef, seferde umumi ahkama 
tabidir). Bu miiddet zarfmda hayvan ve eyer 
takimlarmi hiisnu muhafaza etmedikleri ve ziya 
ve telef vukuunda yerine digerini tedarik eyle-
medikleri krta ve subelerince anlasilanlar mu-
vazzaf hizmetleri tamamlattirilir. 

Isbu efradm miistahdem olduklan miiddetce 
hayvanlarmm iase, muytabiye vesaire masraf
lan Hiikumete aiddir. 

V) Sakat efrad 12 ay (Bu miiddetin alti ay a 
indirilmesine Milli Miidafaa vekaleti salahiyet-
tardir) . 

Bu maddenin muhtelif fikralarmda yazili 
sebeblerle kisa hizmete tabi tutulacak efrattan 
(Ihtiyat zabiti yetisecekler harig) sakat olanlara 
kisa hizmetlerinden az olani yaptirilir. 

Madde 35 — Hiikumetin teklifi aynen 

( S Sayisi : 196 ya ek) 



— 8 — 
B) Zamanm gegmesile veya tedavi ile ge-

tjecek illet ve hastaliklari oldugu sihhi muaye-
ne neticesinde anlasilanlar ve mevkuf veya mah-
pus olanlar (Bunlardan isbu kanunda yazili 
gaginlma zamanma kadar iyilesecekleri veya 
mahpusiyetleri bitecegi anlasilanlar ertesi sene-
ye birakilmayib bedeni kabiliyetlerine gore as-
ker edilirler), 

C) Askeri mekteblerle nizamname ve tali-
matnamelerine gore devam mecburiyeti olan 
resmi ve yiiksek mekteblerle liseler ve orta 
mekteblerde ve tali meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde oldugu Maarif vekaleti veya 
mudurluklerinden tasdik edilen ve hususi ve 
ecnebi mekteblerde ve ayni evsafta bulunduk-
lari Maarif vekaletince tasdikli memleket harici 
mekteblerde okumakta olduklan anlasilanlar 
(Bunlarm ertesi seneye terki en cok 29 yasini 
bitirinceye kadar uzar) bu yasa kadar tahsil-
lerini bitirmemis olanlar, iki sene ustiiste si-
nif gegmeyenler, yiiksek bir mektebi bitirdik-
ten sonra diger yiiksek bir mektebe veya ihti-
sas subelerine aynlmis miiesseselerin ve iini-
versitenin bir subesini bitirdikten sonra diger 
subesine girenler, ertesi seneye birakilmayib 
asker edilirler. Isbu talebenin derslerine raun-
ta'zaman devam etmeleri sartile tahsil saatleri 
haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve 
ziraatle istigalleri tecillerine mani degildir. 

D) Iki oglu olubda biri askerde bulunan 
bir baba veya dul ananin askerlik cagina gi-
ren diger oglu kardesi muvazzaf hizmetini biti
rinceye kadar. 

Bir baba veya dul ananin ikiden ziyade oglu 
olubda ikisi askerde iken askerlik gagina 
giren diger ogullan kardeslerinden birisi 
muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar sevko-
lunmazlar. (On bes yasmdan kiigiik olanlar ve 
gegime yardim edemeyecek derecedeki maluller 
hesaba katilmaz. 

Bu fikraya tabi olanlarm muamelesi, celb 
ve sevk zamaninda sevkin gegiktirilmesi ve bir-
likte askere almacaklar igin baba veya dul ana 
hangisinin birakilmasmi isterse onun birakilma-
si suretile yapilir. 

Isbu fikranm hukumleri harb olmadigi za-
mana mahsustur. 

Madde : 40 
Hastalik veya muvakkat Quriikliige dair he-

Madde 40 — Hukumetin teklifi aynen 
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kimler tarafmdan verilen rapor iizerine ertesi 
seneye birakma isi son yoklama zamanmda as
kerlik meclislerince, baska zamanlarda idare 
heyetlerince yapilir. 

Sevkin geciktirilmesi isi, numarah veya nu-
marasiz askerliklerine karar verilenlerin krtaya 
girinceye kadar gegecek miiddet iginde sihhi 
hallerinin gbsterecegi liizum iizerine askerlik 
subelerince yapilrr. 

Madde : 69 
Harb zamanlarmda gagrrilacak efrad ile mu-

vazzaflardan bes sene agir hapis ve daha ziyade 
cezayi miistelzim ciiriimler miistesne olmak iize-
re diger bir ciiriim veya kabahat ile maznun ve
ya mahkum (Mevkuf veya mahpus olsun olma-
sm) olanlarm muhakemeleri veya mahkum ol-
duklari cezanm infazi terhislerine talik olunur. 

Madde : 80 
Krta ve miiesseselerden kagan veya aldiklan 

izin ve tebdilhava miiddetini gegiren efrad krta 
ve subelerce ele gegirilinceye kadar aranir ve el-
de edilenler nezaret altmda kitalarma sevkedil-
mek iizere mahalli hiikumetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak gegen miiddetlerle her-
hangi bir mahkemenin hiikmettigi hapis cezala-
ri muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayilmaz. 
Disiplin cezalan hizmetten sayilrr. 

Beraatle neticelenen davalarda mevkufiyet 
muddetleri hizmetten sayilir. Ancak muvazzaf-
lardan alti ay talim gbrmemis olanlara bu miid
det tamamlattinlir. ihtiyatlara talim miiddeti 
kadar 'hizmet yaptrrilrr. 

Madde : 81 
Askerlik gagma girdikten sonra yaslarmi de-

gistirenlerin yaslarmca yapilan degisikligin as
kerliklerine tesiri yoktur. Ancak son yoklama 
gbrmemis olanlardan niifus kiitiigiinde yazili 
yaslari, sahislarma uygun gbriilmeyenlerin yasla-
rmra tashihini niifus kanununa gore aid oldugu 
mahkemeden istemek iizere askerlik meclisleri 
veya askerlik daire ve sube reisleri veya mahal-
lin en biiyiik miilkiye memuru tarafmdan miid-
deiumumiye miiracaat olunur ve bilmuhakeme 
takdir olunacak yasa gore askerlikleri yaptrrilrr. 

Yas tashihi davalan, sahidlerin yeminli se-
hadetleri veya gbsterilecek kayid ve vesikalar 

Madde 69 — Seferberlik zamanlarmda ga-
grrilacak efrad ile muvazzaflardan bes sene agir 
hapis ve daha ziyade cezayi miistelzim ciiriimler 
miistesna olmak iizere diger bir ciiriim veya 
kabahat ile maznun veya mahkum (Mevkuf veya 
mahpus olsun olmasrn) olanlarm muhakemeleri 
veya mahkum olduklari cezanm infazi terhisle
rine talik olunur. 

Bu miiddetler iginde dava ve ceza miiruru 
zamanlan islemez. 

Madde 80 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 81 — Askerlik gagma girdikten 
sonra yaslarmi degistirenlerin yaslarmca yapi
lan degisikligin askerliklerine tesiri yoktur. An
cak son yoklama gbrmemis olanlardan niifus 
kiitiigiinde yazili yaslari, sahislarma uygun gb
riilmeyenlerin yaslarmm tashihini niifus kanu
nuna gore aid oldugu mahkemeden istemek iize
re askerlik meclisleri veya askerlik daire ve sube 
reisleri veya mahallinin en biiyiik miilkiye me-
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veya delil ve emarelerle isbat olunabilir ve 
her halde zahir halin davayi tekzib etmemesi 
lazrmdrr. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire 
ve subesi reislerinin veya mahallin en biiyiik 
miilkiye memurunun istemesi uzerine yaslari de-
gistirilenlerden degisen yaslarma gore son yok
lama gormemis veya gbrmekte bulunmus olan-
lann yasrtlarile yoklamalari yapilir. Arkadaslari 
son yoklama gormiis, olanlardan 23 yasmi bitir-
memis bulunanlar yalniz muvazzaf hizmete ve 
23 yasmi bitirmis olanlar 86. madde hiikmiine 
tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptiktan 
sonra ya^rtlarmm bulundugu smifa gegirilirler. 

Askerlik gagma girmezden evvel yaslarmi 
degistirenlerin degisen yaslari kabul olunur. 
Bunlardan yaslarmi biiyiitmiis, olanlar degisen 
yaslarma gore arkadaslari son yoklama gorme
mis veya gbrmekte bulunmus iseler arkadaslari 
veghile yoklamalari yapilir. Yasitlari son yok
lama gormiis bulunanlar hakkmda emsallerinin 
sevkedilib edilmedigine gore 84. veya 86. madde-
ler mucibince muamele yapilir. 

Madde : 83 
Askerlik gagma girmis olup ta 20 yasma 

girdigi sene temmuzunun birinci giiniine kadar 
17. madde veghile dogrudan dogruya veya her 
hangi bir vasita ile ilk yoklamasim yaptrrmayan 
ve yoklama defterine ismini yazdirmayanlardan 
son yoklamanm devam ettigi giinler bitinceye 
kadar miiracaat eden veya ele gegenler, bin ku-
rus, para cezasma tabi tutulur ve her iki yokla
malari birden yapilarak keyfiyet cuzdanlarma 
yazilrr. 

Madde : 86 
Son yoklamada bulunduklan yerdeki asker

lik meclisine veyahud elgilik ve konsolosluk-
lara gelmeyen ve 26. maddede yazili mazeret-
lerini bildirmeyen ve birlikte askerlik muamele-
sine tabi olduklan dogumlularm celb ve sev-
kine kadar da ele gegmeyen miikellefler, elde 
edildiklerinde bulunduklan yerde veyahud yol 
masrafi kendileri tarafmdan verilmek iizere en 

( S Sayisi 

10 — 
muru tarafmdan miiddeiumumiye miiracaat olu
nur ve bilmuhakeme takdir olunacak yasa gore as-
kerlikleri yaptirilir. Yas tahdidi davalan, sahid-
lerin yeminli sahadetleri veya gbsterilecek ka-
yid ve vesikalar ve delil ve emarelerle isbat olu
nabilir ve her halde zahir halin davayi tekzib 
etmemesi lazrmdrr. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire 
ve sube reislerinin veya mahallin en biiyiik miil
kiye memurunun istemesi uzerine yaslari degis-
tirilenlerden degisen yaslarma gore son yoklama 
gormemis veya gormekte bulunmus olanlarm 
yasrtlarile yoklamalari yapilir. Arkadaslari son 
yoklama gormiis olanlardan yirmi iig yasmi bi-
tirmemis bulunanlar yalniz muvazzaf hizmete ve 
yirmi iig yasmi bitirmis olanlar 86 madde hiik
miine tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yap
tiktan sonra yas^tlarmin bulundugu smifa gegi-
rilirler. 

Askerlik gagma girmezden evvel yaslarmi 
degistirenlerin degisen yaslari kabul olunur. 
Bunlardan yaslarmi biiyiitmiis olanlar degisen 
yaslarma gore arkadaslari son yoklama gorme
mis, veya gbrmekte bulunmus iseler arkadaslari 
veghile yoklamalari yapilir. Yasrtlari son yok
lama gormiis bulunanlar hakkmda ise emsalle
rinin sevkedilmedigine gore 84 ve sevk edildik-
lerine gore 86 maddeler mucibince muamele ya-
pilrr. 

Madde 83 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 86 — Hiikumetin teklifi aynen 
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yakm yerde bulunan iki askeri hekime 
( Birisi sivil olabilir ) muayene ettirilir. 
Muayene neticesinde askerlige elveri^li ol-
duklari anlasilanlar askerlik meclislerince ve 
toplu degilse idare heyetlerince numarasiz asker 
edilirler. Ve askerlik meclisleri galismadigr za-
manlarda simflari ve miirettebleri mmtakasm-
da bulunduklan kolordularca tesbit edilerek mu-
vazzaf hizmetleri yaptirilmak iizere derhal isbu 
miirettebata sevkolunurlar (35 yasmi bitirmis 
olanlarla daha yukari yasta bulunanlar geri hiz-
metlerde istihdam olunurlar). 

Sihhatleri muvakkaten askerlige elveriili 
olmadigi anlasilanlar keza askerlik meclisi veya 
idare heyetlerince numarasiz asker edilir ve sevk-
leri geri birakilrr. Bunlarm sonradan yaptrri-
lan muayenelerinde sihhi halleri, askerlikten 
biisbiitiin gikarilmalarmi icab ettirirse 41 nci 
madde hukmune tabi tutulurlar. Askerlige el-
verisli olduklarmi gosterirse smiflari ve mii-
rettebleri yukandaki gibi tesbit olunarak hemen 
sevkedilirler. 

Sihhi hallerinden dolayi ilk muayenede as
kerlikten biisbiitiin cikanlmalan icab edenler 
41 nci madde hukmiine tabi tutulurlar. 86 nci 
madde hukmune girenler askeri mahkemelere 
verilir. 

Madde : 87 
Son yoklama sirasmda ertesi seneye terki 

mucib mekteblerde okumakta olubta bulundukla-
n mahal askerlik meclislerine veya subelerine 
tahsil derecesi hakkmda tasdikli sehadetname 
gondermemis olanlar 15 lira para cezasma tabi 
tutulur ve ertesi seneye birakilrr. 

Madde : 89 
Numarali veya numarasiz asker edilmis mii-

kellefler, yapilan davet iizerine birlikte sevk-
edilecekleri arkadaslarmm sevki giiniine kadar 
gelmez ve bunun da 47 nci maddede yazili bziir-
lerden ileri gelmedigi tasdik edilmis bulunursa 
veya sevkedilirken askerligini yapacagi kitaya 
gitmeksizin kagarlarsa askeri mahkemelere ve-
rilirler ve elde edilenler hemen sevkolunurlar. 

Bunlardan ihtiyat zabiti yetisme sartlarmi 
haiz olanlar, cezalarmi gordiikten sonra muay-
yen zamanlarda hazrrlik krtasina veya Ihtiyat 
zabit mektebine sevkedilirler. 
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Madde : 90 
Ihtiyat efraddan olub talim ve manevra igin 

gagirildiklan halde 47 nci maddeye gore ozur-
siiz gelmedikleri anlasilanlar askeri mahkeme-
lere verilirler ve arkadaslari kadar hizniete tabi 
tutulurlar. Bu gibiler, askerlik borcunu odeme-
dik§e ve cezasmi gormedikge bir memuriyette 
kullanilamazlar. Bunlarm dahili asayis icm 
celbleri 59 ncu madde mucibince seferberlik ah-
kamma tabidir. 

Madde : 92 
Askerlik cagina girmis efraddan girdikleri 

sene ilk tesrin sonuna kadar son yoklamasmi 
yaptirarak niifus hiiviyet ciizdanma isaret ettir-
memis olanlan bileroh resmi veya hususi hizme-
te alanlar askeri ceza kanununa gore cezalandi-
rilirlar. 

Madde : 93 
Ilk ve son yoklamasmi yaptirmis olsun olma 

sin 21 yasina girmis ve yasrtlan gaginlib askere 
sevkedilmis efraddan daha sonra sevkedilecek-
lerini gosterir ciizdanlarinda bir isaret bulunma-
yanlari bilerek resmi veya hususi hizmete alan
lar, askeri ceza kanununa gore cezalandirilirlar. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatli ve ihti
yat efraddan olub da gaginlmis olduklan haldo 
gitmemis bulunanlan ve krtalardan kacmis 
olanlan veya izinsizleri bilerek resmi ve hususi 
hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine 
ve kagmalarma yardimi dokundugu anlasilan
lar askeri mahkemlere verilir . 

Madde : 96 

Gbriiniise gore 20 yaslarma girmis olduklan 
halde isimlerini niifus kiitiigiine yazdirarak ciiz-
dan almamis saklilardan ele gecenler veya kendi-
liginden gelenler niifus kanunu mucibince nii
fus kiitiigune yazilmak iizere niifus idarelerine 
gbnderilir. Niifus idarelerince kutiige yazilarak 
keyfiyet askerlik subelerine hemen bildirilir. Bu 
gibilerden yaslarma gore arkadaslannm son 
yoklamalan yapilmis olanlar numarasiz asker 
edilerek arkadaslannm sevkedilmis olub olma-
diklarma nazaran haklannda 84 ncii veya 86 nci 
maddelerin hukiimleri tatbik olunur ve asker-
likleri yaptrrildiktan sonra yasitlarmm bulun-
dugu sinifa gegirilir. Arkadaslari son yok-
lama gormemis veya gbrmekte bulunmus olan-
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iarm yokiamaian ve askerlikleri onlar gibi 
yaptirilir. 

Madde : 97 
Krta ve miiesseselerden kacan efrad hakkmda 

askert ceza kanununa gore muamele yapilrr. 

Madde : 98 
Askerlikten kismen veya kamilen kurtulmak 

igin hile yapanlar ve bunlarm sug ortaklan as-
keri mahkemelere verilir. 

Madde : 108 
86 madde hukmiine giren yoklama kagagi ve 

sakhlarla bakayadan bedel almmaz. 

MADDE 2 — 1413 sayili kanunun ikinci ve 
iiguncii maddelerile 2053 ve 2238 sayili kanunlar 
miilgadir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Da. V. 
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Mf.V. 
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S. t M. V. 

Ad.V. 
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Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 

G. I. V. 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 
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