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Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 19/IX/1940 - Sayı : 4616)
No.
3920

Kabul tarihi
11 - I X -1940

B İ R İ N C İ MADDE — 1.111 sayılı kanunun 35 nci maddesinin « O » fıkrası aşa
ğıdaki gibi değiştirilmiştir :
C) Askerî mekteblerle nizamname ye talimatnamelerine göre devam mecburiyeti
olan resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta mekteblerde ve talî .meslek mekteblerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif vekâleti tarafından veya müdürlük
lerinden tasdik edilen hususî ve ecnebi mekteblerde ve ayni vasıfta bulundukları
Maarif vekâletince tasdikli memleket harici mekteblerde okumakta oldukları an
laşılanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitiriceye kadar uzar. Bu
yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste sınıf geçemeyenler, yük
sek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubeleri
ne ayrılmış müüesseselerin ve Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer
şubesine girenler ertesi seneye bırakılmayıb asker edilirler. İşbu talebenin ders
lerine muntazaman devam etmeleri şartile tahsil saatleri haricinde memuriyet, va
zife, sanat, ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mâni teşkil etmez.)
Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleket içinde
ve dışında daha yüksek mekteblere kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş
olanlar o sene içinde girerek lâzımgelen vesikaları gösterdikleri takdirde ertesi se
neye bırakılırlar.
29 yaşma kadar ertesi seneye terkedüeeek talebeler bir seferberlik halinde lüzum
ve ihtiyaca göre, doğum sırasile asker edilir.
İ K İ N C İ MADDE! — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kaunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
17 eylül 1940
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