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KANUNLAR
2 7 m a y ı s 1 9 3 0 t a r i h ve 1 6 3 1 s a y ı l ı A s k e r i
Muhakeme Usulü Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılması ve
bazı maddelere fıkralar
eklenmesine dair
kanun
KanunNo: 2861

Kabul tarihi: 11/12/1935

Madde 1 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 3 üncü
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Aşağıda yazılı suçları işliyenler askerî şahıslardan olma
salar bile askerî mahkemelere verilirler:
A) Askerî Ceza Kanununun 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100,
101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddelerinde yazılı suçlar;
B) Umumî mahkemeler bulunmıyan harb mıntakalarında
işlenen bütün suçlar;
C) Askerî Ceza Kanununun 155, 157, 158, 159, 160 ve
161 inci maddelerinde yazılı suçlar (Askerî Ceza Kanununa
tâbi oldukları müddetçe);
D) Seferberlikte Askerî Ceza Kanununun 75, 78 ve 80 inci
maddelerinde yazılı suçlar.
Madde 2 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 9 uncu
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
1 - Suçlardan doğan istirdad ve tazminat davalarına hukuku
amme davalarile birlikte askeri mahkemelerde bakılır.
Adlî âmirler Hazineye taallûk eden zararları tesbit ve
talebnameye yazarak askerî mahkemede takib ve dava etmekle
mükelleftirler.
2 - Askerî mahkemelerde amme davasının takibine imkân
kalmıyarak umumî mahkemelerde görülmesi lâzımgelen hallerde
Devlet hakları 2573 sayılı kanun hükümlerine göre takib edilir.
Madde 3 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 26 ncı
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
25 inci maddede yazılı askerî mahkemeler:
A) Askerî Ceza Kanununun 85 ve 96 ncı maddelerinin
birinci fıkralarında;

B) Askerî Ceza Kanununun 116 ve 134 üncü maddelerinin
1 ve 2 nci fıkralarında;
C) Askerî Ceza Kanununun 66, 68, 74, 76, 82, 83, 84, 86,
108, 114, 117, 137, 145, 147, 149, 150 ve 151 inci maddelerinde
gösterilen fiilleri muhakeme ederler.
D) Yoklama kaçağı, bekaya ve saklıların ölüm ve ağır
hapis cezalarını müstelzim suçlan müstesna olmak üzere hakla
rındaki takib ve duruşma intisab edecekleri kıt'anın tâbi bulun
duğu alay askerî mahkemesinde yapılır.
E - Askerî Ceza Kanununun 130 uncu maddesinde yazılı
suçlardan ağır hapis cezasını müstelzim bulunmıyan suçların
muhakemesi de (D) fıkrasında yazılı askerî mahkemelerde yapılır.
Madde 4 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 31 inci
maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir:
A) Ölüm ve ağır hapsi müstelzim olmıyan suçlar için
askerî mahkemeler üç hâkimden, yani bir adlî hâkimle (M. 50)
iki subaydan teşekkül eder. Adlî hâkimden başka subay hâkim
olarak maznunun rütbesine göre şunlar tayin olunur:
1 - Maznun er ise; (bir yüzbaşı, bir erbaşı),
2 - Maznun yarsubay : yüzbaşı ise; (bir binbaşı, bir yüz
başı),
3 - Maznun binbaşı ise; (bir albay, bir binbaşı),
4 - Maznun yarbay ise; (bir albay, bir yarbay),
5 - Maznun albay ise; (bir tuğgeneral, bir albay),
6 - Maznun tuğgeneral ise; (bir tümgeneral, bir tuğgeneral),
7 - Maznun tümgeneral ise; (bir korgeneral, bir tümgeneral),
8 - Maznun korgeneral ise; (bir orgeneral, bir korgeneral),
9 - Maznun orgeneral veya mareşal ise; (bir mareşal, bir
orgeneral).
B) Ölüm ve ağır hapsi müstelzim olan suçlar için askerî
mahkeme beş hâkimden, yani bir adlî hâkimle ( M . 50) dört
subaydan teşekkül eder. Adlî hâkimden başka subay hâkim
olarak maznunun rütbesine göre şunlar tayin olunur:
1 - Maznun er ise; (bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir asteğmen,
bir erbaşı),
2 - Maznun yarsubay : yüzbaşı ise; (bir yarbay, bir
binbaşı, iki yüzbaşı),
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3 - Maznun binbaşı ise; (bir albay, iki yarbay, bir binbaşı),
Madde 2 — Askerî Ceza Kanununun 30 uncu maddesi
4 - Maznun yarbay ise; (bir tuğgeneral, bir albay, iki
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
yarbay),
A) Aşağıda yazılı hallerde tard cezası her halde hükmolunur.
5 - Maznun albay ise; (bir tuğgeneral üç albay),
6 - Maznun tuğgeneral ise; (bir tümgeneral, üç tuğgeneral),
Verilen kararda tasrih edilmemiş olsa bile bu haller tardı
7 - Maznun tümgeneral ise; (bir korgeneral üç tümgeneral),
müsteizimdir.
8 - Maznun korgeneral ise; (bir orgeneral üç korgeneral),
1 - Ceza kanunları mucibince ölüm veya ağır hapis ceza
9 - Maznun orgeneral veya mareşal ise; (iki mareşal iki
larına ;
orgeneral).
2 - Hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık,
Madde 5 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 216 ncı
yalan yere şahidlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira,
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
irtikâb, irtişa ve ihtilas suçlarından BİRİDE altı ay veya daha
1 - Aleyhine hukuku amme davası açılmış olan gaib, tevkif
fazla hapis cezasına;
müzekkeresi kesilmesini icab ettirecek kuvvetli şüpheler altında
3 - Yabancı memlekete kaçmak suçundan hapis cezasına
ise adlî âmir ile müstantik tarafından imza edilmiş bir karar
mahkûmiyet halinde;
name ile gaib maznunun Türkiye dahilindeki malları haczedi4 - Adlî âmirler tarafından Askerî Muhakeme Usulü Kanulebilir.
nunun 216 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının tatbiki halinde,
2 — Yoklama kaçağı, saklı, bekaya ve firar suçlarından
B) Aşağıda gösterilen hallerde tard cezası hükmolunabilir:
gaib maznunun Türkiye dahilindeki malları maznun gelinciye
1 - Beş seneden fazla hapis cezası;
veya tutuluncıya kadar haczolunur.
2 - En az haddi bir seneden aşağı olmıyan hapis cezalarını
3 - Hazarda veya seferde yabancı memlekete veya düşman
tarafına kaçanlar yahut izinsiz olarak bu memleketlerde ka
adde 3 — Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi
lanlar hakkında birinci fıkraya göre verilecek haciz kararile
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
birlikte kendilerinin askerlikten tardlarına da karar verilir.
1 - Tard ve ihraç cezalarını mucib olmıyan ceza hükümleri
Tard kararına sebep olan suç için kanunda yazılı dava J subaylar hakkında askerî hapishanelerde infaz olunur.
müruru zamanı müddeti geçtikten sonra bu karar kat'ileşir.
2 - Askerî mahkemelerden hükmedilen aşağıda yazılı ceza
lar
umumî
ceza evlerinde infaz olunur:
4 - Haciz hakkındaki kararlar gazetelerle ilân edilir.
A)
Tard
ve ihraç cezalarını mucib olan subaylarla askerî
Madde 6 — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 280 inci
memurlar hakkındaki cezalar;
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
B) Erat hakkında altı aydan fazla hükmedilen ağır hapis
Askerî mahkemelerin haciz, istirdad ve tazminata dair hü
ve hapis cezaları;
kümleri ile disiplin cezalarile birlikte adlî âmirler tarafından
C) Mekteblerinden kayıdları silinen askerî talebe hakkında
verilen 25 lirayı geçmemek üzere istirdad ve tazminata dair
ki
cezalar;
kararlar maliye dairelerine bildirilerek bu dairelerce Tahsili
D) Siviller hakkında hükmedilen ağır hapis ve hapis
Emval Kanununa göre infaz olunur.
cezaları;
Para cezasına dair verilmiş olan hükümler CumhuriyetMüdürlüklerince
umumî hükümlere
göre infaz
olunur.
E) Yoklama kaçağı, bekaya
ve saklı suçları
hakkında
hükmedilen cezalar.
Madde 7 — Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden itiba
B fıkrasında yazılı erat haklarındaki cezanın çektirildiği
ren yürümeğe başlar.
sırada
bunlardan askerlik alâmetleri kaldırılır ve cezaları bitMadde 8 — Bu konunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
}
tikten
sonra
muvazzaflıktan geri kalan hizmetleri ikmal ettirilir.
Heyeti memurdur.
Madde
4
— Askerî Ceza Kanununun 49 uncu maddesi aşa
16/12/1935
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
1631 numaralı kanun 1519
Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere
2573
„ 2752 sayılı Resmî Gazetededir.
askerî suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk
Ceza Kanununun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik
olunur.
A) Yoklama kaçağı, bekaya, saklı ve firar fiilleri hakkında
dava
müruru zamanı, bütün askerî mükellefiyetlerin veya bizzat
27 m a y ı s 1 9 3 0 tarih ve 1 6 3 2 sayılı A s k e r i Ceza
girmiş
oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine
başlar.
ve bazı m a d d e l e r i n e e k l e r k o n m a s ı n a
B) Hıyanet cürümlerde maznun ve mahkûm olanlar hak
dair kanun
kında müruru zaman yoktur.
KanunNo: 2862
Kabul
Tarihi
:
935
Madde 5 — Askerî Ceza Kanununun 3 üncü babının 3 üncü
faslının başlığı ile 63 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde
Madde 1 — Askerî Ceza Kanununun 17 nci maddesine
değiştirilmiştir:
aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:
ÜÇÜNCÜ FASIL
Adlî âmirler disiplin cezasile birlikte değeri 25 lirayı geçmiyen şeyler için istirdad ve tazminata da karar verebilirler.
Yoklama kaçağı, bekaya, saklı ve firar
Bu kararlar aleyhine lefhim veya tebliğden itibaren 15 gün
Madde 63 —
içinde askerî mahkemede itiraz olunabilir. İtiraz üzerine duruş
ma yapılarak hüküm verilir. İtiraz eden, muhakeme için tayin
1 - Kabul edilecek bir özrü olmadan hazarda bekaya olan
edilen günde mahkemede bulunmazsa itiraz hakkının düşmesi
larla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte
ne mahkemece karar verilir.
muameleye tâbi oldukları arkadaşlarının ilk kafilesi sevkolunİtiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kat'î olup bun
muş bulunanlar bir aydan altı aya kadar hapis cezasile ceza
lar aleyhine temyize müracaat olunamaz.
landırılırlar.
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Şevkten bir hafta içinde kendiliğinden gelenlerin cezası
renler, yahut ihtilas edenler veya satanlar, yahut rehine verenyarıya indirilir.
Ier ve bunları bilerek satın alanlar veya rehin kabul edenler
veya gizliyenler beş seneye kadar ağır hapis cezasile ceza2 - Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılar
landınlırlar.
dan sevk gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde ge
lenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört aydan iki
Az vahim hallerde üç seneye kadar hapis cezası hükmoluseneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki
nabilir.
seneden aşağı olmamak üzere, elde edilenler üç seneden aşağı
Çalınan veya rehin edilen mallar bulunursa geri alınır. Y o k
olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler
edilen eşya, hayvan ve sairenin değerlerinin ödettirilmesine de
beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm
hükmolunur.
cezasına mahkûm edilirler.
2 - Yukarıki fıkrada yazılı fiiller silâh, cephane veya her
Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on I hangi bir müdafaa vasıtasına taallûk ederse ceza arttırılır.
3 - Yukarıki iki fıkrada yazılı fiiller seferberlikte yapılırsa
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve ölüm ceza
yapanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hasından başka yukarı fıkrada yazılı haller için gösterilen cezalar
pis, az vahim hallerde iki seneden aşağı olmamak üzere beş
yarıya kadar indirilerek hükmedilebilir.
Madde 6 — Askerî Ceza Kanununun 64 üncü maddesi I seneye kadar ağır hapis cezası verilir.
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde 11 — Askeri Ceza Kanununun 153 üncü maddesi
Seferberlikte muayyen müddet içinde çağırılıp gelmiyen | aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
ihtiyat subaylarile ihtiyat askerî memurlardan yedi gün içinde
1 - Fahişeliği veya iffetsizliği anlaşılmış olan bir kadınla
gelenler üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı aydan
bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya
üç seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler
böyle bir kadını yanında bulundurmakta yahut karı koca gibi
veya elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis,
her hangi bir kadınla nikâhsız olarak devamlı surette yaşa
üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olma
makta ısrar eden askerî şahısların ordudan ihracına ve bu fiili
mak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasile cezalan
askerlikten çıkmak maksadile yapmış oldukları sabit olursa
dırılırlar.
tardlarına hükmolunur.
Az vahim hallerde 63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı
2 - Askerî şahıslarla gayri tabiî mukarenette bulunan yahut
bükümler bu maddede yazılı olan cezalar hakkında da tatbik
bu fiili kendisine rizasile yaptıran askerî şahısların tardı mucib
olunabilir.
olmıyan hallerde ordudan ihracına, erbaşlarla onbaşıların rütbeMadde 7 — Askerî Ceza Kanununun 65 inci maddesinin
lerinin geri alınmasına hükmolunur.
sonuna aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:
Madde 12 — Askerî Ceza Kanununun 173 üncü maddesi
Yukarıda hareket ve iltihak için tayin olunan müddetlerin
aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:
bitmesinden itibaren hazarda altı, seferberlikte üç gün içinde
1
Askerî disiplin âmirleri, askerî memurlara, maktu ve
kıt'asına iltihak etmiyenler hakkında da 66 ncı madde hüküm
daimî
ücretli
veya maaşlı olarak ordu hizmetinde bulunan müs
leri tatbik olunur.
tahdemlere salahiyetli oldukları disiplin cezalarını verebilirler.
Madde 8 — Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının dör
2 - Askerî, adlî hâkim ve memurlar kendi maiyetlerinde
düncü faslının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
bulunan madunlarına maaşça muadili oldukları subaylar dere
cesinde disiplin cezaları verebilirler.
DÖRDÜNCÜ FASIL
i
3 - Askerî adlî hâkimlere disiplin cezası olarak hapis
Kendini askerliğe yaramıyacak
hale getirmek ve
askerlikten kurtulmak için hile kullanmak

Madde 9 — Askerî Ceza Kanununun 81 inci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
1 - Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya
kısmen kurtulmak kasdile ismini değiştirenler, başkasını ken
di yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler, başka
sının hüviyet cüzdanını veya askerî vesikasını kullananlar, as
kerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut
her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt'aya
veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin yapmağa
mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak
kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılırlar.
2 - Yukarıki birinci fıkrada yazılı cezalar suçluların şerikleri
hakkında da tatbik olunur. A z vahim hallerde bu maddede ya
zılı cezalar beş seneye kadar hapis cezasına indirilerek hük
medilebilir.
Madde 10 — Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesi
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
1 - Askerî bir hizmet yaparken veya vazifeyi suiistimal
ederek bir hizmet veya vazifeden ötürü tevdi veya emanet edil
miş olan para veya kıymeti ne olursa olsun bir eşyayı yahut
kendisine tevdi veya emanet edilmiş olmasa bile her türlü as
kerî erzak, eşya ve hayvanları çalanlar veya zimmetine geçi-

î
Madde 13 — Askerî Ceza Kanununun 192 nci maddesi aşa
ğıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir:
Askerî Ceza Kanununun 75, 79 uncu maddelerile 78 inci
maddesinin C fıkrasının iki numarasında ve askerî eşyayı satın
almak, rehin olarak kabul etmek ve gizlemek fiillerine dair
131 inci maddede yazılı suçlar askerî mahkemelere tâbi olmıyan
siviller tarafından yapılırsa umumî mahkemeler bu kanun hü
kümlerini tatbik ederler.
Madde 14 - 22/12/1934 tarih ve 2632 sayılı kanun kaldı
rılmıştır.
Muvakkat madde — Bekaya, yoklama kaçağı ve saklı
olanlardan bu kanun hükümlerinin yürümeğe başladığı tarihten
itibaren altı ay içinde kendiliğinden gelenlere 1111 sayılı A s 
kerlik Kanununun bu kanunla kaldırılan ceza hükümleri tatbik
olunur.
Madde 15 — Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden iti
baren yürümeğe başlar.
Madde 16 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
16/12/1935
1111 numaralı kanun 631-635
1632
„
„ 1520
2632
„
„ 2891 sayılı Resmî Gazetededir.
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Muhacirlere ve m u h t a ç çiftçilere ö d ü n ç tohumluk
ve y e m e k l i k d a ğ ı t ı l m a s ı h a k k ı n d a k i k a n u n u n
birinci maddesinde yazılı b i r milyon
liranın artırılmasına dair kanun

Turist gemilerinden alınan resimlerden bazılarının
affine ve b a z ı l a r ı n ı n i n d i r i l m e s i n e d a i r
kanun
Kanun M: 2864

Madde 1 — Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 2661 sayılı
kanunun
birinci maddesindeki bir milyon lira, iki milyon iki yüz elli
bin liraya çıkarılmıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Sıhhat
ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

Kabul

tarihi:

13/12/1935

Madde 1 — Türkiye limanlarına gelen hususî yatlarla mün
hasıran turist nakledip başka ticarî muamelelerde bulunmıyan
turist gemileri ve ilmî hususatta kullanılan gemiler hususî kanunlarına ve nizamlarına göre alınmakta olan vize, müruriye, demir
ve şamandıra resimlerile kılavuz ve römorkör ücretlerinden
muaftır. Bu kabil gemilerden sıhhiye ve rıhtım resim ve ücretlerile fener resminin Hazine hissesi yüzde elli indirilerek alınır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Nafıa,
İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri memurdur.

16/12/1935

16/12/1935

2661 sayılı kanun 2892 sayılı Resmî Gazetededir

İLÂNLAR
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 67.760 ve ecnebi
olduğu takdirde 36.652 lira olan 700.000 tane galvanize tirfon
30 ikinci kânun 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı
zarfla Ankarada idare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4.638 ve
ecnebi olduğu takdirde de 2.748,90 liralık muvakkat teminat
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 180 kuruş mukabilinde Ankaara ve Haydarpaşa
Veznelerinde satılmaktadır.
488/4-2

Maliye Vekâletinden:
1 — Bir, yarım, çeyrek kiloluk olmak üzere cem'an
(23000) şişe yazıldıktan sonra siyah olan yerli mamulâtı mü
rekkep kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak malın bedeli 4620 lira tahmin olun
muştur.
3 — Şartnamesi merkezde Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabahçe Kırtasiye Deposu Başmemurluğundan alı
nacaktır.
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4 — İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk teminat mektubları
ile birlikte 25/12/1935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü
saat onbeşte Maliye Vekâleti Kırtasiye Müdürlüğünde müte
şekkil komisyona müracaatları.
469/4-3

İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden:
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden İsviçre
tabiiyetli ( Sosyete Jeneral dö Sürveyyans - Société generale de
Surveillance S. A.) şirketi bu defa müracaatla Türkiyedeki mua
melâtını tamamen tatil eylediğini bildirmiştir keyfiyet ilân olunur.
497/3-1

Adliye Vekâletinden:
Polatlı Noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabil
mek şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekâletine
müracaatları ilân olunur.
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Abone seneliktir. Abone bedeli:
Ankara için: 750 kuruş
Vilâyetler » : 900 »
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş
oo
B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi

ile birlikte

Resmî ilânların satırından 5 kuruş
Hususî
»
»
f0 »
ücret alınır.

••

Yevmi nüsha 100 paradır.

abrae kaydoluaduffu surette gazete bedeli ila misline iblâfr olunr.
Başvekâlet Matbaası

18 Kânunuevvel 1935

RESMİ GAZETE

Sayı:3185

İÇİNDEKİLER
Kanunlar

Sayfa

2861 1631 Sayılı Askeri Muhakeme Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması ve Bazı Maddelere Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun

1

2862 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı
Maddelerine Ekler Konmasına Dair Kanun

1

2863 Muhacirlere ve Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması
Hakkında Kanunun Birinci Maddesinde Yazılı Bir Milyon Liranın Artırılmasına
Dair Kanun

4

2864 Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve Bazılarının
İndirilmesine Dair Kanun

4

İlanlar

4

ithalât işlerine dair Sirküler

