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, BİRİNCİ. MADDE — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 numaralı askerlik mükelle
fiyeti kanununun 105 ve 106 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE Bedeli naktî miktarı iki yüz elli liradır. Bunu
mükellef veya namına aharı Türkiye dahilinde mallandıklarına ve ecnebi memleket
lerde elcilik ve konsoloshanelere resmî makbuz mukabili defaten veya iki taksitte
verir. Bir taksitte vereceklerin içtima gününe kadar (içtima günü hariç) ve iki tak
sitte vereceklerin birinci taksit ol artık yarı miktarını içtima gününe kadar ve ikin
ci taksiti altı ay içinde vermeleri lâzımdır. İkinci taksiti zamanında vermiyenlerin,
ayrıldıkları esas sınıfta muvazzaf hizmetleri ikmal ettirilir.
İkinci taksiti vermh enlere bilinci taksit geri verilmez.
Bedeli naktiden idarei hususiyelere ayrılan hisse dahi on ikide beşsin e indiril
miştir.
YÜZ ALTINCI MADDE — Bedeli naktî verenler kendi mahallerinde bulunan
veya yol masrafı kendileri tarafından verilmek ve talimü terbiye işkâl edilmemek
şartilo arzu ettikleri yerde bulunan piyade alaylarında (sakatlar geri hizmetlerde)
altı ay talim yapmağa borçludurlar.
Bedel vermiş olanlardan hastalık, mahpusluk ve yolların kapanması gibi iradesi
haricinde bir sebep olmaksızın, Millî Müdafaa vekâletince tayin olunan zamanda
talime gelmiyenlerin talimleri iki kat yaptırılır. Arkadaşlarının terhisine kadar ta
lime gel m iyeni erin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve bedelleri geri verilmez
(Hahsta ve mahpus olanlar veya yola çıkan uyanlar talim zamanından evvel mazeret
lerini bulundukları mahaller askerlik şubelerine veya elçilik ve konsoloshanelere,
bunlar da keyfiyi ti asıl şubelerine bildirmeğe ve buna müteallik rapor ve şehadetnameleri göndermeğe borçludurlar).
Bedel efradının izin, tebdilhava, firar ve hapislikte ve ceman on beş günden fazLa hastanede veya istirahatte geçirdikleri müddetler talim müddetine mahsup edil
mez.
M U V A K K A T MADDE — 1982 nisanında celbedilmiş ve kıtaat ve müesesata
jevkedilmiş olanlardan bedel vereceklerin bedelleri bu kanunun neşrinden itibaren
ıihayet kırk beş gün zarfında kabul olunur.
1932 nisan celin için bedeli naktî olarak defaten altı yüz lira veya bunun birinci
aksiti olarak üç yüz lira vermiş olanların fazla tediyesi iade olunur.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunini hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyei memurdur.
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