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BİRİNCİ MADDE — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanunla
tadil edilmiş olan 61 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde til. — Hazarda veya seferde silâh altına çağırılan muvazzaf veya ih
tiyat erat resmî veya hususi her türlü işlerinde kendilerini temsil etmek üzere
diledikleri bir şahsı ikinci fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edilecek
bir vekâletname ile de tevkil edebilirler. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun hü
kümleri mahfuzdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, bu erattan avukatı bulunmıyanlar hakkında kendilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine veya resen
ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı şart aranmaksızın muzahereti adliyeye müteallik hükümler tetbik
olunur.
Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler askerliğe daveti mütaakıp ve kıtaya il
tihaktan önce noterler, noterlik bulunmayan yerlerde sulh hâkimleri veya vilâ
yet veya kaza jandarma komutanları ile askerlik şubeler] reisleri ve kıtaya ilti
haktan sonra da askerî adli hâkimler, bölük komutanları veya bulundukları mü
essese âmirleri tarafından tanzim veya tasdik olunur. Bu vekâletnameler hiç
bir harca ve resme tâbi değildir. Bu maddeye tevfikan tanzim kılman vekâletna
melerin hükümleri eratın terhislerinden iki ay sonrasına kadar devam eder.
Hazarda veya seferde silâh altına çağırılan muvazzaf veya ihtiyat eratm Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanuniyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki
muameleler sebebiyle ibraz edecekleri fakirlik ilmühaberleri bölük komutanları
veya bulundukları müessese âmirleri tarafından da verilebilir.
tKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veküleri Heyeti
memurdur.
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