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1632 sayılı askeri ceza kanununa müzeyyel kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2^/Y/19Xl

- Saiji : 2410)

No.
2183

Kabul tarihi
20 - V -1933

B İ R İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa yapan zabitlerle askerî me
murlar ve gedikli küçük zabitlere iki a\ dan altı aya kadar hapis cezası verilir.
Tekerrürü halinde evvelce verilmiş ol uı ceza bir kat arttırılmakla beraber zabit
lerle askerî memurlar hakkında (ihraç) gedikli küçük zabitler hakkında (rütbenin
geri alınması ) cezaları da birlikte hükmolunur.
A) Ticaret yapmak veya yaptırmak,
E ) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife kabul etmek.
İ K İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa yapan ihtiyat zabitleri hak
kında iki aydan altı aya ve küçük zabitlerle neferler hakkında on beş günden üç aya
kadar hapis cezası verilir.
Tekerrürü halinde cezaları bir kat arttırılmakla beraber küçük zabitler hakkın
da (rütbenin geri alınması) cezası da birlikte hükmolunur.
A) Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında bizzat ticaret \eya sanatle iştigal
etmek,
D) Ticarî ve sınaî müesseselerde Vazife kabul etmek.
Ancak tebdili hava veya resmî mezuniyet suretile kıta ve müesseselerden ayrı
lanların askerlik kıyafetinden ayrılmak şart ile kendi iş ve sanatierile iştigalleri
caizdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî doktorların bizzat hususî hastane açmaları mem
nudur. Hilâfında hareket, birinci madde mucibince cezayi müstelzimdir.
Ancak
çalışma saatleri haricinde ve mahsus kanununa göre icrayi sanat etmeleri caizdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞİNCİ MADDE— Bu kaiminin hükümlerini icraya
memurdur,
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