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Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddelerini değiştiren kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 22 . XII. 1941 - Sayı: 4990)
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15 . X I I . 1941

BÎRÎNCÎ MADDE — 1111 sayılı Askerlik kanununun 2138 sayılı kanunla
hükmü değişen 39 ncu maddesiyle 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir:
Madde 39. — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat erattan askere çağırıldıkları sırada
mevkuf ve mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevkedilmezler. Askere gir
mezden evvel yaptıkları suçlarından dolayı umumî mahkemelerce bir sene ve da
ha az hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasından çevrilme hapis veya ha
fif hapse mahkûm olupta hükümleri askerde iken bildirilenlerin cezaları terhis
leri zamanına bırakılır.
Bu kabîl mahkûmlar terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının
çektirilmesi için ikametgâhları Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine teslim olun
mak üzere kıtalarmca mensup oldukları askerlik şubelerine sevkolunurlar.
Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyeti bildirilecek
olanlar cezaları çektirilmek ve tahliye edildikten sonra geri kalan askerlikleri
tamamlattırılmak üzere ikametgâhları Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine teslim
olunurlar.
înfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için müruruzaman cereyan etmez.
Madde 61. — Hazar veya seferde silâh altına çağırılan muvazzaf veya ihtiyat
erat resmî ve hususi her türlü işlerinde kendilerini temsil etmek üzere diledik
leri bir şahsı ikinci fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edilecek bir vekâ
letname ile de tevkil edebilirler. 3499 sayılı Avukatlık kanununun hükümleri
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 fıkrasında yazılı şart
aranmaksızın muzahereti adliyeye müteallik hükümler tatbik olunur.
Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler askerliğe daveti müteakip ve kıtaya
iltihaktan önce noterler, noterlik bulunmıyan yerlerde sulh hâkimleri veya vilâ
yet veya kaza jandarma komutanları ile askerlik şubeleri 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 tabi değildir.
Bu maddeye tevfikan tanzim kılman vekâletnamelerin hükümleri eratın ter
hislerinden iki ay sonrasına kadar devam eder.
ÎKÎNCÎ MADDE — 908 ve 2138 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü yürütmeğe İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
18 kânunuevvel 1941
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