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Kabul tarihi

Madde 1 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil

:6/4/1929

Madde 2 — Mezkûr kanunun 21 inci mad
desine şu fıkra

ilâve olunmuştur:

İdare Heyeti kararile numarasız asker edi

edilmiştir:
Askerlik çağına girenlerin asker kütüğüne

lenlerin sınıflarının

tayini askerlik meclisleri

yazılanları ve sağlık ve sağlamlıklarile okuyup

münakit bulunmadığı

zemanlarda mıntakasında

yazmaları ve tahsil dereceleri, san'atları ve ne

bulundukları kolorduya aittir.

yapılacak tet-

Madde 3 — Mezkûr kanunun 55 inci mad

kikata ( yoklama ) denir. Askerlik çağına giren

desinin (C) fırkası aşağıdaki şekilde tadil edil

lerden yoklama devresinde bulunanlar, biri yir

miştir:

relerde bulundukları hakkında

mi yaşlarına girdikleri senenin ikinci kânunu

Askerî mekteplerle, nizamname ve talimat

haziran so

namelerine nazaran devam mecburiyeti olan

nunda bitmek üzere ( ilk yoklama ), diğeri her

resmî ve yüksek mektepler, liseler ve orta mek

askerlik dairesi dahilinde temmuzun birinci gü

teplerde ve talî meslek mekteplerinde veya bu

nünden teşrinievelin sonuna kadar devam eden

derecede olduğu Maarif

müddet içinde

eminliklcrinden ve

nun birinci gününden başlayarak

bitmek üzere ( son yoklama )

müdürlüklerinden

adlı iki yoklamaya tabi tutulurlar. Bu yoklama

olunan hususî ve ecnebi

lar yapılırken

zalik aynı

ruhsatlı

yoklamaları yapılır.

efrat ile ihtiyatların da

evsafta

Vekâletinden ve ya
tasdik

mekteplerde ve ke-

bulundukları

Maarif Ve

kâletince musaddak memleket hancı mektep-
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lerde okumakta oldukları anlaşılan

ve mem
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bir mektebi bitirerek daha yüksek mektebe ve

Keza mezkûr kanunun 59 uncu maddesinin
son fıkrası şu suretle tadil edilmiştir:
İhtiyat efradın talim ve manevre için celbi

ya hariçte daha yüksek fennî ve sınaî müesse

muvazzaf efrat gibi yapılır.

selere girmek için alâkadar vekaletlerce muayyen

Dahilî asayiş için celpleri seferberlik ahkâ
mına tabidir.

leket

dahilinde veya

haricinde talî veya âli

olan müddetle dahil veya hariçte lisan tahsilin
de

veya

sitajda bulunanlar, son yoklamaları

sırasında talî veya

âli bir mektebi

bitirerek

memleket dahilinde ve haricinde daha yüksek
mekteplere veya fennî veya sınaî müesseselere
kabul zemanı olmadığından dolayı

girememiş

olanlar o sene içinde girerek vesaiki

lâzimeyi

gönderdikleri takdirde bunların ertesi
terkleri ancak yirmi dokuz

yaşını

seneye

bitirinceye

kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirme
miş olanlar, iki sene üst üste sınıf geçmeyenler
âli bir mektebi bitirdikten sonra diğer âli bir
mektebe veya bir talî mektebi bitirdikten sonra
diğer bir talî mektebe girenler, ve ya ihtisas
şubelerine ayrılmış müesseselerin ve Darülfünunun
bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubelerine
girenler ertesi seneve terkedilmeyip asker edi
lirler. İşbu talebenin

derslerine

devam etmesi şartile tahsil

muntazaman

saatleri haricinde

memuriyet, vazife, san'at ticaret

ve

ziraatle

iştigalleri tecillerine mani değildir.
Madde 4 — Mezkûr kanunun 58 inci mad
desi şu suretle tadil edilmiştir:
İhtiyat efrat seferberlik, asayiş yaya talim
ve manevre için sınıf ihtiyacına göre tamamen
veya kısmen çağırılırlar.
Usta efrat ihtiyata geçtikleri tarihten itiba
ren her iki senede bir talim ve manevre

için

Madde 5 — Mezkûr kanunun 77 inci mad
desi şu veçhile tadil olunmuştur:
Muvazzaf hizmetini yapmak üzere kıtaat ve
müessesata girmiş olan efrada askerlikleri altı
ayı geçmedikçe ve cezalı efrada, cezaları
müddetini ikmal etmedikçe izin verilmez. Altı
ay askerlik yapmış olanlara bir buçuk senelik
hizmet sınıflarında bir ay, iki senelikte bir
buçuk ay, iki buçuk seneliklerde iki ay ve üç
seneliklerde iki buçuk ay izin verilebilir.
Şukadar ki bir sene zarfında "verilen izin
•müddetinin mecmuu bir ayı geçmez. Bu müdd' etten fazla izin ile altı ayı tamamlamamışlardan
fevkalâde mazeretleri olduğu anlaşılanlara izin
verebilmek hakkı kolordu ve daha yüksek
makamlara aittir.
Gerek izinli ve gerek tebdilhavaya gönde rilecek efradın ne kadar izinli veya tebdilhavalı
olduklarını gösterir, kıt'a ve müessese kuman danlarınca ellerine teskere verilmekle beraber
keyfiyet başkaca askerlik şubelerine de yazılır
| ve şubeler de bu gibileri izinli ve tebdilhavalı
defterlerine
yazarlar ve müddetleri bitince
kıt'alarına sevkederler:
Madde 6 —

Mezkûr

kanunun

78 inci

maddesi şu şekilde tadil edilmiştir.
Muvazzaflardan

tebdilhavaya

gidenlerin

tebdilhava müddetleri üç ay veya daha ziyade

çağırılabilirler, Bunlar için her defasında talim

| olduğu veya

ve manevre müddeti bir buçuk

ayı geçmez.

i geçtiği halde müddetin üç aya kadar ( dahil )

Hiç silâh altına alınmamış efrat altı ay müddetle

olan kısmı veya izin alan efradın izin müddet-

ve silâh altına alınmış efrattan altı aydan eksik

lerinden her

talim ve terbiye görmüş olanlar altı ayı tamamla -

hizmetlerinden sayılır. Bir aydan fazla izinlerin

mak üzere lüzum ve imkân oldukça silâh altına

muvazzaf hizmetten sayılabilmesi Büyük Erkânı

alınabilirler.

Harbiye Riyasetinin muvafakati ve Millî Müdafaa

temdit

veya tekrar ile üç ayı

sene yalnız

bir ayı muvazzaf
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kıt'alarile irtibatları kesilmez, yalnız müddetleri
ne olursa olsun tebdilhavaları hitamında muva
zzaflık müddetlerinin ikmaline altı aydan az
kalmış olanlar mukim bulundukları şubelerinin
mensup oldukları kolordu emrine verilirler.

Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti
kararile verilen
umumî mahiyetteki izinlere
aittir.
Muvazzaf

hizmetlerini bitirmiş

oldukları

halde görülen lüzum üzerine terhisleri gecikti
rilmiş

olanlara
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ruhsatlı ve ihtiyat ve cezalı

Madde 7 — Bu kanun
muteberdir.

efrattan tebdilhavaya gidenlerin ve izin alanların

neşri tarihinden

Madde 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya

tebdilhava ve izin müddetleri, ne kadar olursa

İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

olsun temamile hizmet ve cezalarından sayılır.

9/4/1929

Hazarda üç aydan az tebdilhava alanların

oOo
İLÂNLAR
kadar Lice Sulh Huknk mahkemesine müracaat

Keskin Asliye Mahkemesinden:

etmeleri ilân olunur.
Keskin kasabasından »Şaban zade Mustafa
efendi ve şürekâsı vekilleri Hasan bey ile Kes
kin kasabasından Abdullah oğlu Mehmet Emin
meyanelerinde mütekevvin bin beşyüz kuruş
alacak davasının icra kılınan muhakemesinde
müddei aleyhin mahalli ikametinin meçhul olduğu
celpnameye şerh verildiğinden tebligatın ilânen
icrasına karar verilerek yevmi muhakeme 1 mayıs
929 çarşanba gününe tayin edildiğinden yevmi
mezkûrde bizzat hazır bulunması ilânen tebliğ
olunur.

Lice Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Licenin Keşiş Kaspar mahallesinden Serkis
oğlu Kevorkın bilâ senet uhdei tasarrufunda
bulunan aynı mahallede kâin rakkamı ebvaba
müteveccihen sarkan tariki âm ve garben Ser
kis ve arkası tariki âm ve cephesi tariki âm ile
mahdut bir bap hanenin merkum Kevorkin vefatile veresesi zevcesi Kadar binti Mamok ve
oğlu Agop namlarına muamelei tesciliyesinin
icrası bilmüracaa talep edilmiş olduğundan
alâkadar olanların tarihi ilândan itibaren bir aya

§

1

j
I
•
j
j
j

j
!

|

Licenin Fum kariyesinden İbrahim bey bin
Eyüp beyin bilâ senet uhdei tasarrufunda bulunan Hanyat kariyesinde sarkan hanna şimalen
Hüseyin bin Ali bağı garben Ahmet Mehmet
bağları cenuben tarikıâm ile mahdut bir kıt'a
bağın Dercimet kariyesinden İsmail bin Ahmet
ve Hanyat kariyeli hacı Hasan bin hacı Saliha
bedeli malum mukabilinde furuht etmiş olduğundn merkuman namlarına muamelei tesciliyenin icrası bilmüracaa talep edilmiş olduğundan
alâkadarandan itiraz etmek isteyenlerin tarihi
ilândan itibaren bir aya kadar Lice Sulh Hukuk
mahkemesine müracaat etmeleri lüzumu ilân
olunur.

Çermik Asliye Mahkemesinden:

ı

I

Çermiğin Alur kariyesinden Veyis Halit

! oğlu ağa kariyei mezkûrenin köyönü mevkiinde
j tarafları İbrahim Veyis ve molla Hüseyin ve
1

Ahmet Mahuş ve tank ve Mehmet Ali Ömer ve
molla Hüseyin ve iki tarafı Ömer Mehmetli
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mahdut iki kıt'a sulu tarla ve Fatime taşı me
vkiinde Abaş islam ve Ali Derviş ve yol ve
Resul Şerif ve Ömer Mehmet Ali ve Ahmet
Mahuş ve Lut ve tarafeyni Mehmet alacile
mahdut üç kıt'a susuz tarla ve molla Hüseyin
ve Eyüp ve yol ve molla Hüseyin tarlasile ma
hdut bir bap haneye yirmi senedenberi muta
sarrıf olduğundan tescilini dava eylemekle bu
bapta alâkadar olanların yevmi muhakeme olan
30 nisan 1929 sah günü Çermik mahkemesinde
hazır bulunmaları ilân olunur.

Hasan ağanın bir hissesinin

mutasarrıf olduğu

fabrikanın hazine zimmetinde olan alacağından
dolayı dört hissede iki hissesi, kezalik beşikçi
zade hafız yusüf, kır zade Şevki ve Seyit zade
Asım beylerin kostantin zimmetindeki alacakla
rından dolayi diğer bir hissesinin vefaen mefruğ
olduğu cihetle her
|

iki dosyasının

tevhidiyle

mezkûr fabrikanın alât ve edevatı hariç olmak
üzere talibi uhdesinde (5000) lira bedeli mukarrer
ile ihalei evveliyesi icra

edilmiş

olduğundan

j mezkûr fabrika tarihi ilândan itibaren (15) gün
|

müddetle tekrar mevkii müzayedeye vaz edil-

[ mistir. % 5 zamla
Gördos Mahkemesinden :

talip

olanların

ve

daha

fazla tafsilat almak istiyenlerin % 10 pey akça-

sile (Havza) icra riyasetine müracaat eylemeMüddei Gördosun Evciler kariyesinden hacı
Mehmet oğlu Ahmedin Şeyh yayla kariyesinden I leri ilân olunur.
Hekim oğlu İbrahim zevcesi Fatme ile Mehmet
zevcesi diğer Fatme binti İbrahim ile tapu me
S
Şarkî Karaağaç Hakimliğinden :
muru Şükrü bey aralarında mütehaddis davada
mezkûr kariyenin köy civarında [ sarkan kâtip
Şarkî Karaağacın Donarsa kariyesinden
oğlu Hüseyin şimalen Hanyah hacı Ahmet gar
müddeiye Tutu vürut ederek karan sabık veçhile
ben Kara bey cenuben tavukçu Mustafa ] tar- [ müddeialeyh Süleyman namına yazılan davetname
ialarile mahdut altı dönüm tarlayı müteveffa
üzerine mumaileyhin vefat eylediğini bildirmiş ve
Hekim oğlu Ibrahimin vereselerinden olan mü i mezbureden başka diyeceği olup olmadığı sorulddei aleyhler Fatmalardan kardeşi İbrahim ile ı dukta hakkındaki muhakemenin gıyaben icrası
beraber yarı yarıya teferruğ edüp namlarına j talep edilmiş ve talebi hukuk usulü muhakeme
tescilini dava eylemelerile icra kılınan muhake
leri kanununun üçyüz doksan sekizinci maddesi
mede mezkûr tarlada alâkası olduğunu beyanla
ne muvafık bulunmuş olduğundan mumaileyh
bir hak iddia etmek isteyenlerin tarihi ilândan
hakkındaki muhakemenin gıyaben icrasına karar
itibaren bir ay zarfında Gördos Asliye Hukuk
verilerek kanunu mezkûrun 400 ve 401 ve 402
mahkemesine müracaatla itirazlarını bildirmele
^ ve 404 ve 405 ye 406 ıncı maddeleri mucibince
rine karar verildiği ilân olunur.
tarihi ilândan bir ay zarfında mahkemeye gelme
1

diği ve bir itirazda da bulunmadığı takdirde ma
hkemeye alınmayacağına ve müddeiye Tutunun

Havza İcrasından:

bilcümle iddia ve müdafaatını ikrar etmiş naza(Havza)

nın (Yağ basan)

kariyesinde

rile bakılacağına ve verilecek hükmün vecahi

(Kara kaya ) mevkiinde vaki yemini ispir, yesarı

adolunacağma dair Ankarada

Resmi Gazete

(tepe), arkası cebhesi (ırmak) , arkası ( ilya

| ile ilâna ve tahkikatın 30/4/1° 9 sah günü saat

ve biraderleri ) ile mahdut ve

! 9 a talikine karar verildi.

( 25000 ) lira

kıymeti mukaddereli (şeref) nam

fabrikasının

(Havza) nın (Boyalıca) mahallesinden saat zade

|

Başvekâlet Müdevvenat

Matbaası
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