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BJTîTlSrCl MADDE — 1111 numaralı kamınım 86 neı maddesi aşağıda yazılı su
rette tadil edilmiştir:
"İlk yoklamasını yaptırmış olsun olmasın her hangi bir mükellef son yoklamada
bulunduğu yer askerlik meclisine yahut elçilik ve konsolosluklarda gelmemiş olmak
la beraber 26 ncı maddede yazılı makbul mazeretini bildirmez ve birlikte askerlik
muamelesine tâbi olduğu doğumluların celp ve şevkine kadar da gelmemiş veya ele
geçmemiş bulunursa ele geçtiğinde mahallinde yahut yol masrafı kendisi tarafından
verilmek suretile en yakm yerde bulunan iki hekime (birisinin askerî hekim olması
şarttır) muayene ettirilir.
Muayene neticesinde askerlikten katî ihracına karar verilenler 41 inci madde
hükmüne göre muameleye tâbi tutulurlar.
Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına dair haklarında rapor veri
lenlerin şevkleri geri bırakılır. Bu suretle şevkleri geri bırakılanların sonradan sıh
hî ahvali askerlikten ihraçlarım icap ettirirse yine 41 ei maddeye göre muameleye
tâbi tutulurlar.
Askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlarla muvakkat sıhhî arızalarından dolavı
şevkleri geri bırakılıpta sonradan askere yarayacakları anlaşılanların kısa hizmet
iddiaları nazara alınmamak ve para cezan vermedikçe muvazzaflık
hizmetlerine
mukabil bedeli naktî vermek hakları kaldırılmak şartıle askerlik meclislerince ve iç
tima halinde değilse idare heyetlerince numarasız asker edilirler; ve sınıfları as
kerlik meclisleri çalışmadığı zamanlarda mmtakasmda bulundukları kolordularca
teshil edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere muayyen celp ve sevk za
manlarında sınıflan müre+tebatma sevkolunurlar ( Otuz beş yaşını ikmal etmiş
olanlarla daha yukarı yaşta bulunanlar inşaat ve sair geri hizmetlerinde istihdam
olunurlar).
Gerek askerliğe elverişli olanlardan ve gerek askerlikten ihraç edilenlerden ya
şıtlarının veya hangi doğumlularla muameleye tâbi iseler bu doğumluların ilk kafile
sinin sevkedildiği gün (bu gün dahil) den itibaren kendiliklerinden geldikleri ya
hut ele geçtikleri güne kadar geçen her gün için 50 kuruş para cezası alınır. Şu ka
dar ki bu ceza ilk yoklamasını yaptırmış olanlar için 15 ve yaptırmamış olanlar için
,10 liradan aşağı olmaz. Geç kalman müddet ne kadar olursa olsun para cezası miktarı
200 lirayı geçemez.
Bu gibi cezalı efrattan para cezasını veremiyenler bir liraya mukabil 1 gün çalış
mak üzere mensup oldukları köylerle kasabaların amme menfaatlerine mahsus inşa
at ve yol işlerinde yahut lıer 2 liraya mukabil bir gün çalışmak üzere merbut olduk
ları vilâyetlerin bu işlerinde çalıştırılırlar.
t Kİ N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 89 uncu maddesi aşağıda yazılı surette ta
dil edilmiştir:
Numara çekmiş veya numarasız asker edilmiş bir mükellef birlikle sevkedileceği
arkadaşlarının şevki zamanında yapılan davet üzerine gelmez ve bu da 47 inci mad
dedeki mazeret sebeplerine müstenit olmadığı tasdik edilmiş bulunursa veya sevk
sırasında askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin toplandığı yerden veya yoldan
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firar ettiği mensup olduğu askerlik şubesince anlaşılırsa elde edildiğinde sılıhî ah
valine ve birlikte sevkedileceği arkadaşlarının şevki gününden itibaren geçen gün
lere göre 86 neı maddede yazılı hükümler dairesinde para cezasına ve veremediği
halde çalıştırılmağa tâbi tutulur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun neşrinden evvel cezalı olarak silâh altında
bulunupta ceza hizmetlerini bitirmemiş olanların mütebaki cezaları hakkında da
86 ncı madde hükümleri dairesinde muamele olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini
memurdur.
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