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İdare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

13 HAZİRAN 1936 

CUMARTESİ 
SAYI: 3329 

J 

K A N U N L A R 
Polis teşkilâtı hakkındaki 2049 sayılı kanuna 

bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 

Kanun No : 3000 Kabul tarihi : 8/6/1936 

Madde 1 — Polis teşkilâtı hakkındaki 30/6/1932 tarih ve 
2049 sayılı kanunun 44 üncü maddesine bağlı cetvelin (Emniyet 
Müfettişleri) başlığı altındaki kısım bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden mute
berdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

11/6/1936 

2049 numaralı kanun 2143 sayılı Resmî Gazetededir. 

C E T V E L 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 
4 Başmüfettiş 2 90 

5 2 80 j 
6 Müfettiş 3 70 Í 
7 » 2 

8 71 3 45 f 
9 71 3 40 ! 

10 „ Muavini 2 35 1 
11 » » 2 30 { 
6 Laboratuar Şefi (Kimyager) 1 70 [ 
7 „ „ Muavini (Kimyager) 1 55 1 

12 Merkez Memuru 3 25 j 
13 Fen 5 22 
14 Kâtib 5 20 i 
15 Birinci Sınıf Emniyet Memuru 12 17,5 
16 İkinci 12 16 

İstanbulda yapılacak Devrim Anıdı 
hakkında kanun 

Madde 1 — İstanbul Belediye Bütçesinden ödenmek üzere 
İstanbulda bir Devrim Anıdı yapılacaktır. 

Madde 2 — Anıdın yerinin tayini, şeklinin ve projesinin tes-
biti belediyenin ve sanat noktasından Maarif Vekilliğinin müta-
leası alınmak şartile Dahiliye Vekâletine aiddir. 

Madde 3 — Belediyeler Bankası, anıt masrafına medar ol
mak ve on senede ödenmek üzere İstanbul Belediyesine 
(300 000) liraya kadar ikraza mezundur. 

Madde 4 — Anıdın beynelmilel müsabakaya vazedilecek 
plân ve resimleri, Hükümetin kabul ve tasdikile kat'ileşir. 

Madde 5 — Tasdikli plân ve resimlerine istinaden belediye 
encümeni tarafından yapılacak ihalenin tasvibi ve mukavele 
akdi salâhiyeti Dahiliye Vekâletinden verilecek mezuniyet üze
rine İstanbul Vali ve Belediye Reisine aiddir. 

Madde 6 — Bu iş 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanu
nunun hükümlerinden hariçtir. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

12/6/1936 

2490 numaralı kanun 2723 sayılı Resmî Gazetededir. 

Endüstriyel mamulâtın maliyet ve satış Hatlarının 
kontrolü ve tesbiti hakkında kanun 

Kanun No : 3003 Kabul tarihi : 8/6/1936 

Madde 1 — İktısad Vekilliği endüstri şubeleri mamulâtın-
dan lüzum gördüklerinin maliyet ve toptan satış hatlarını 
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kontrol ve tesbit etmeğe ve bu maksadla işletme ve idare 
şartlarını, umumî iktisadî vaziyetlerini ve buna dair evrak ve 
vesikalarını tetkika salahiyetlidir. 

Tesbit edilen satış hatları ilân olunur. 
Madde 2 — Memleket içinde istihlâk edilecek malları bi

rinci maddeye göre tesbit edilmiş olan toptan satış hatlarından 
fazlaya satan müessese sahiplerile salahiyetli şahıslar bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve beş yüz liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Madde 3 — Maliyet ve toptan satış hatlarının kontrol ve 
tesbiti için birinci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde 
vâkıf olacakları sırları makbul sebebe müstenid olmaksızın ifşa 
eden memurların bir aydan bir seneye kadar hapislerine ve üç 
sene müddetle Devlet hizmetinde kullanamamalarına hükmo-
lunur. 

Madde 4 — Bu kanunun tatbik şekli İktısad Vekâletince 
hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 

12/6/1936 

İskelelerin ne suretle idare edileceğine j 
dair kanun j 

Kanun No : 3004 Kabul tarihi : 8/6/1936 

Madde 1 — Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin ve 
köylerin elinde bulunan iskele ve rıhtım ve umumî seyrüsefere 
yarıyan kanal ve kayık ve sallardan kanunlara müsteniden 
alınmakta olan müruriye resim ve ücretlerine dair tarifeler, 
İktısad Vekâletince tetkik ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

İcra Vekilleri Heyeti bu tarifeler üzerinde lüzum gördüğü 
şekilde tadiller yapmak ve iktisadî icablara müsteniden bazı 
limanlarda bazı eşyayı bu resimden muaf tutmak salâhiyetini 
haizdir. 

Madde 2 — Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin ve 
köylerin elinde bulunan iskelelerle rıhtım ve kanallardan ve 
kayıklar ve sallar ile geçecek olan yolculardan ve cinslerine 
göre eşyalardan her malî sene alınacak ücretlere aid tarifeler, 
bu idareler bütçelerinin tanzimi sırasında tertib edilir ve İktısad 
Vekâletine gönderilir. 

Bu tarifeler, birinci madde hükümleri dairesinde tasdik ve 
bütçe yapmak üzere toplanan meclislerin içtimaından evvel 
mahallerine iade olunur. 

Madde 3 — Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin elinde 
bulunan ve mahallî mahiyeti haiz olmayıp iktisadî veya askerî 
ehemmiyeti olan iskele ve rıhtımlar ile umumî seyrüsefere ya
rıyan kanallardan lüzum görülenleri, birden veya kısım kısım 
tedricen bu idarelerden alıp ayrı bir teşekküle idare ettirmeğe 
Hükümet mezundur. 

Birinci derece iskelelerden madud olup büyük liman yapılması 
derpiş edilen yerlerdeki tesisatın tevsii veya son şekil yükle
me ve boşaltma vasıtaları ile teçhiz edilmesi için Hükümet 
tarafından verilecek plânlan tatbik edebilecek vaziyette olan 
vilâyet hususî idarelerile belediyelerin elindeki iskele ve rıhtım 
ve umumî seyrüsefere yarıyan kanalların, bu teşekkül tarafın
dan idare edilmesi tecil olunur. 

Madde 4 — Yukarıki maddede yazılı iskele ve rıhtım ve 
kanalları bir elden idare ve bunları ihtiyaca göre inşa ve ıslah 
etmek vazifesini yapmak üzere 2248 numaralı kanunun esasları 
dairesinde bir idare tesisine veya bu vazifeleri İktısad Vekâle
tinin deniz teşekküllerinden birine yaptırmağa Hükümet sala
hiyetlidir. 

Madde 5 — Ayrı bir teşekkülün idaresine alınmış olan 
iskele, rıhtım ve kanalların her seneki gayrı safî varidatının 
yüzde otuzu, bunların alındığı vilâyet hususî idarelerile beledi
yelere tediye olunur. 

Bu tesisatı karşılık göstererek taahhüd altına girmiş bulunan 
hususî idarelerle belediyelerin hisseleri, bu vecibeleri ödenin-
ciye kadar yüzde elli nisbetinde tesbit ve tediye edilir. 

Varidatın mütebakisi memlekette umuma mahsus iskele 
ve rıhtım ve kanallar inşa, tamir ve idaresi işlerine sarfedilir. 

Madde 6 — Üçüncü madde mucibince; ayrı bir teşekkül 
tesis edildikten sonra idaresi bu teessüse geçecek olan iskele 
ve rıhtımların ve umumî seyrüsefere yarıyan kanalların tamiri 
ve ıslahı ve bu yerlerde yenilerinin yapılması bu teşekküle 
aiddir. 

Madde 7 — Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin ellerin
de bulunan iskele ve rıhtım ve kanalları karşılık göstererek 
yeni vecibeler almaları İktısad Vekâletinin muvafakatına 
bağlıdır. 

Madde 8 — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun ve bele
diye kanunlarının bu kanun icablarile taaruz eden hükümleri 
tatbik edilmez. 

Madde 9 — Bu kanun 1/1/1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanun hükümlerinin icrasına, İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

12/6/1936 

2248 numaralı kanun 2422 sayılı Resmî Gazetededir. 

Meşhud suçların Muhakeme Usulü Kamımı 

Madde 1 — Adliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye sınırları 
içinde ve panayırlarda işlenen ve faili o sırada veya pek az 
sonra yakalanan: 

A - Ağır Ceza Mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 
cürümler, 

B - Türk Ceza Kanununun 529, 534, 539, 545, 548, 551, 565, 
567, 568, 571, 572, 573, 574, 575 ve 576 nci maddelerile 
534, 540 ve 547 nci maddelerinin ikinci fıkralarında yazılı meş
hud olarak işlenen kabahatler hakkında takib ve duruşma, bu 
kanun hükümlerine tabidir. 

Madde 2 — Şikâyet üzerine veya şahsî dava yolile takib 
olunan suçlarda, suçtan zarar görenlerin zabıta memurlarına 
ağızdan şikâyetleri, şikâyet ve şahsî dava açmak hakkındaki 
umumî usullere göre yapılacak muamele hükmünde sayılır. 

Madde 3 — Siyasî suçlarla hususî muhakeme usullerine ve 
takibi izin veya karar istihsaline bağlı olan suçlar hakkında bu 
kanun tatbik edilmez. 

Madde 4 — Meşhud bir suç işlendiği zaman, zabıta, yaka
lanan şahsı tanzim edeceği bir zabıt varakası ve elde edilecek 
maddî sübut delillerile birlikte vakit geçirmeksizin aynı günde 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim eder. 
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Zabıt varakası, yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut 
delili olacak maddelerin ve izlerin nelerden ibaret bulunduğunu 
ve şahidlerin hüviyetini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsî dava yolile takib edilen suçlarda şikâ
yet edildiğinin zabıt varakasına yazılması ve şikâyet edenin 
bu varakayı imzalaması lâzımdır. 

Cumhuriyet Müddeiumumisi yakalanan şahsı sorguya çek
tikten sonra âmme davasını açmaya lüzum görür ve umumî 
hükümlere göre takibat yapılmasını zarurî kılacak sebepler 
mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddia
name ile o gün vazifeli mahkemeye gönderir. 

Madde 5 — Cumhuriyet Müddeiumumisi, suçun bu kanu
nun şümulüne girip girmediğini veya âmme davasını açmak 
icab edip etmediğini tayin için işin incelenmesine lüzum gö
rürse bu bakımlardan tahkikat yapılmak üzere maznunun 
mahkemeye şevkini yakalandığının ertesi gününe bırakabilir. 

Madde 6 — Cumhuriyet Müddeiumumisi, maznun hak
kında tevkif müzekkeresi verebilir. 

Madde 7 — Zabıta, zabıt varakasında tesbit ettiği şahid-
lerle Cumhuriyet Müddeiumumisi ve sorgu sırasında maznun \ 
tarafından gösterilen şahid ve ehli hibre ile mahkemece lüzum 
görülecek diğer şahidleri ve ehli hibreyi ve suçtan zarar gören 
şahsı Cumhuriyet Müddeiumumisinin yazılı veya şifahî emrile 
mahkemede hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekke
resinde olduğu gibi zor kullanmak salâhiyetini de verir. 

Madde 8 — Maznun yakalandığı günde mahkemeye sevk 
edileceği sırada çalışma zamanı bitmiş veya herhangi bir tatil 
gününe tesadüf etmiş ise Cumhuriyet Müddeiumumisi mahke-
meyi hemen çalışmaya davet edebileceği gibi maznunun mah
kemeye şevkini ertesi güne de bırakabilir. 

Şu kadar ki Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından dör-
düncü maddede yazılı sebepten dolayı maznunun mahkemeye 
şevki ertesi güne bırakılmış ise yukarıki fıkrada yazılı sebeple 
de olsa maznunun mahkemeye şevki ikinci bir teahhura uğra-
tılamaz. 

Madde 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet Müddeiumumisi 
tarafından sevk edilir edilmez başka işlere tercih ederek maz-
nunun duruşmasına başlar. Duruşmanın mahkemece bir celsede 
bitirilmesi lâzımdır. Şu kadar ki; kanunî zaruretler dolayısile i 

işin bir celsede karara bağlanması mümkün olmazsa duruşma 
bu imkânsızlığı doğuran noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali 
için lâzımgelen müddet göz önünde tutularak ona göre başka 
bir güne tehir edilebilir. 

Madde 10 — Maznun ve Cumhuriyet Müddeiumumisi suçun 
bu kanunun şümulüne girmediğini mahkemede iddia edebilir. 
Mahkeme gerek resen ve gerek bu iddialar üzerine suçun bu 
kanunun şümulüne girmediğine karar verirse duruşmaya umumî 
hükümler dairesinde devam eder. 

Ancak bu suretle duruşmanın devamına kanunî sebepler 
dolayısile imkân olmıyan hallerde evrakın Cumhuriyet Müddei
umumiliğine geri verilmesine karar verir. 

iddialarının reddine dair olan mahkeme kararını taraflar an
cak esas hakkındaki kararla birlikte temyiz edebilirler. 

Madde 11 — Duruşma bir celsede neticelenemeyip de baş
ka güne bırakılacaksa Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından 
hakkında tevkif müzekkeresi verilmiş olan maznunun kefaletle 
veya kefaletsiz tahliyesine mahkemece karar verilebilir. 

Madde 12 — Maznunun isteği üzerine mahkeme müdafaa
sını hazırlamak için en çok üç günlük mühlet verilir. 

Madde 13 — Bir ay ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile mahkûm edilen suçluyu meVkuf değilse mahkeme tev
kife mecburdur. Ancak mahkeme kararında mahkûmun kefa
letle tahliye edilmesine de karar verebilir. 

Madde 14 — Bu kanuna göre verilecek tevkif kararlarına 
itiraz edilemez. 

Madde 15 — Ceza işlerini gören asliye mahkemesi her 
hangi bir sebeple çalışamadığı hallerde meşhud suç hakkındaki 
duruşmayı oranın asliye hukuk işlerine bakan mahkeme görür. 

Sulh mahkemelerinin göreceği meşhud suçların muhakemesi 
sulh hâkimi bulunmadığı zaman asliye mahkemesinde görülebi
leceği gibi asliye mahkemesinin çalışmadığı zamanlarda bu 
mahkemeye aid işler sulh hâkimi tarafından da görülebilir. 

Madde 16 — Bu kanun hükümleri 1 birinci teşrin 1936 
tarihinde yürümeğe başlar. 

Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

12/6/1936 

K A R A R N A M E 
Kararname No : 4738 

Ücretleri Umumî Muvazene Kanununun 5 inci maddesi mu
cibince 1936 malî yılı bütçesinin (E) cetveline dahil 78 inci fa
sıl tahsisatından verilmek üzere Başvekâlet Hazine i Evrak Dai
resinde resmî ve tarihî evrakın tasnif işlerinde çalıştırılacak 
heyete aid ilişik bir yıllık kadronun 1/6/1936 tarihinden mute
ber olmak üzere tasdiki; Başvekâlet Müsteşarlığının 1/6/1936 
tarihli tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 2/6/1936 top
lantısında onanmıştır. 

2/6/1936 
REİSİCUMHUR 
K. ATATÜRK 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
İSMET İNÖNÜ Ş. SARAÇOĞLU K. ÖZALP 

Hariciye Vekili 
Dr. T. R. ARAS 

Maliye Vekili 
F. AĞRALI 

Maarif Vekili 
S. ARIKAN 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Nafıa Vekili 
A. ÇETİNKAYA 

İktısad Vekili 
C. BAYAR 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. TARHAN 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. R. SAYDAM 

Ziraat Vekili 
M. ERKMEN 

Başvekâlet Hazinei Evrak Dairesinde kurulu 
Resmî ve Tarihî Evrak Tasnif Heyetinin 

1936 mail yılı kadrosudur 

300 gün 
Gündeliği hesabile yıllığı 

Aded Memuriyet Lira K. Lira 

1 Başkan 4 50 1 350 
1 Muavin 4 00 1 200 
9 Üye 3 00 8 100 
5 Memur 2 50 3 750 
7 2 00 4 200 
1 Müvezzi 2 00 600 
1 Odacı 1 50 450 

25 19 650 
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İ L Â N L A R 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

6 haziran 1936 vaziyeti 
A K T İ F 

Lira 

17.072,120 24.013.302,35 
10.983 480. -

628.282,44 

Muhabirler; 

4.398,496 

1.036.799,67 

6.186.836,70 
240.516,49 

19.990.069,99 

K a s a : 
Altın: Safî Kg. 
Banknot 
Ufaklık 
D a h i l d e k 
Türk lirası 
H a r i ç t e k i M u h a b i r l e 
Altın: Safî K g . 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 
H a z i n e T a h v i l l e r i : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 158.748.563, 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 12.064.611, 

S e n e d a t C ü z d a n ı: 
Hazine Bonoları 
Ticarî senedat 
E s h a m ve T a h v i l â t C ü z d a n ı : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye-
nin karşılığı esham ve tahvilât 
(itibarî kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilât 
A v a n s l a r : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilât üzerine 
H i s s e d a r l a r 
M u h t e l i f 

3.676.250,-
8.119.879,63 

34.409.488,83 

4.295.827,42 

34.299,39 
6.959.314.36 

Y E K U N 

Lira 

35.625.064,79 

1.036.799.67 

26 417.423.18 

146.683.952,-

11.796.129,63 

38.705 316.25 

6.993.613,75 
4.500.000,-
4.449.026,84 

276.207.326,11 

P A S İ F 
Lira 

S e r m a y e 

İhtiyat Akçesi 
T e d a v ü l d e k i B a n k n o t l a r : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilâveten tedavüle vazedilen 

T ü r k L i r a s ı M e v d u a t ı : 
D ö v i z T a a h h ü d a t ı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

158.748.563. 

12.064 611,-

¡46.683 952 -

16.000.000,-

3.836.970,29 
22.087.424,84 

YEKÛN 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
İskonto haddi % 5 '/2 AltiD üzerine avans % 4 V2 

Lira 

15.000.000,-

1.551.182,53 

162 683 952.-

14.606 904,70 

25.924.395,13 

56 440.891 75 

276.207.326,11 

707 

İstanbul İkinci Noterliğinden: 

İstanbul İkinci Noterine 
Bu günkü günlü ve 4436/339 sayılı tasdikli özbağlantısına 

onarak aramızda evlilik devam ettiği müddetçe mallarımızın 
tarzı idaresinde "mal ayrılığı» usulünü tercih ve kabul ettiği
mizden alâkadarların haberdar olması için keyfiyeti Ankarada 
T. C. Resmî Gazetesi vasıtasile ilân etmenizi dileriz. 

Nesim Karmona 
Karısı: İda Kormona 

B. O. Harbiye Nişantaş Vali Konağı 
Caddesinde Allenvelt han 2 sayılı 
dairenin bir kısmında 

İstanbul İkinci Noteri 
Hasan Ark 

Dairede okunup anlatılan ve bin dokuz yüz otuz altı senesi 
Haziran ayının üçüncü çarşamba günü tarihli işbu ilân altında
ki imzalar dairenin tanıdığı ve bildiği Nesim Karmona ve 1da 
Karmonaya aid olmakla imzalı bir nüshası alıkonarak tasdik 
kılındı. 

İstanbul İkinci Noteri 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Yapılacağı evvelce ilân edilmiş bulunan muhtelif malzeme 
eksiltme günlerinde; görülen lüzum üzerine aşağıda gösterildiği 
şekilde değişiklikler yapılmıştır, eksiltme saatinde değişiklik 
yoktur. 

Hasan Ark 
713/3-2 

Değişen 
eksiltme 
günleri 

15/6/1936 
16/6/1936 
17/6/1936 
18/6/1936 

22/6/1936 
24/6/1936 
25/6/1936 
26/6/1936 
29/6/1936 

30/6/1936 
1/7/1936 
2/7/1936 

Eksiltme mevzuu 

Hurda dökme 
Çelikler 
Kereste 
Lâstikler, Ebonit kutular, dinamo kayış
ları, kontrol saatleri yedekleri. 
Bezirler, Neft, Vernik, Sigatif, Emaye boya 
Üstübeçler, toz boya, grafitler. 
İlaçlar 
Üstübü 
Amyant klingrit ve kordamyantlar, trans
misyon kayışları, muşamba linoleom ve 
pegamoitler. 
Sabunlar, Soda, sud kostik. 
Karbolinem amonyak, trikloretilen. 
Hamızlar, göztaşı. 

Yeniden tayin 
edilen eksilt-

me günü 

30/6/1936 
29/6/1936 
24/6/1936 

1/7/1936 
7/7/1936 

10/7/1936 
6/7/1936 
8/7/1936 

15/7/1936 
16/7/1936 
17/7/1936 
17/7/1936 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

             İÇİNDEKİLER 
 

 

Kanunlar                 Sayfa 
 

3000  Polis Teşkilâtı Hakkındaki 2049 Sayılı Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik  

Yapılmasına Dair Kanun          1 

 

3002  İstanbulda Yapılacak Devrim Anıtı Hakkında Kanun      1 

 

3003  Endüstriyel Mamulâtın Maliyet ve Satış Hatlarının Kontrolü ve Tesbiti  

Hakkında Kanun           1 

 

3004  İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun      2 

 

3005  Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu       2 

 

Kararname 

 
2/4738  Başvekalet Hazine-i Evrak Dairesinde Çalıştırılacak Heyete İlişkin Bir 

Yıllık Bordro ile İlgili Kararname       3 

 

İlanlar             4 

 


