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Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
(Resmî Gazete ile ilânı :
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Sayı :

6000)

Kabul tarihi
30 . IV . 1945

No.
4726

B İ R İ N C İ MADDE — 4257 sayılı kanunla hükmü değişen
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 ncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Yoklama
kaçağı,
A ) Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla
bakaya, saklı,
yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte iş
firar
leme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanlar ve
ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından
başlıyarak yedi gün içinde gelenler bir aya kadar, yakalanan
lar üç aya kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler üç
aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir buçuk yıla
kadar, üç aydan sonra gehmler dört aydan iki yıla kadar, ya
kalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis;
B ) ( A ) bendinde yazılı eı attan gelip t e veya yakalanıp ta
kıtasına varmadan savuşanlar ayrıca bir aydan bir yıla kadar
hapis cezsiyle cezalandırılır.
İ K İ N C İ MADDE — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
75 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda olduğu gibi değişti
rilmiştir :
Kaçaklara yardım
Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarım veya ka
edenlerin cezaları çaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, ba
kayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağırılıpta gelmiyen
yedeksubaylarla yedek askerî memurları bilerek özel ve resmî
hizmete alanlar veya gizliyenler veya Devlet, il ve belediyelerle
bunların deneti altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve ban
ka ve kamu faydasına çalışan dernek ve meslekî kuruluşlarda
her ne suretle olursa olsun çalştiranlar ve Hükümetten yapıla
cak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmıyanlar barışta üç
aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla, seferberlik
te veya Olağanüstü Hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve
bu eylemin seferberlikte \ eya Olağanüstü Hallerde tekerrürün
de yedi yıla kadar ağır napı.s cezasiyle cezalandırılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE
Kurulu yürütür.
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Bu kanun hükümlerini Bakanlar

30. IV . 1945 ve 1/325
2 . V . 1945 ve i/Uf
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