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K A R A R N A M E 

Kararname X: 1958 

Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair olan kanunun tatbik 
suretini göstermek üzere Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve 
Şûrayı Devletçe görülerek 5/2/1935 tarih ve 1052 sayılı tez
kere ile gönderilen ilişik nizamnamenin mer'iyete konulması; 
İcra Veki l le r i Heyetince 6/2/1935 de onanmıştır. 

6/2/1935 
REİSİCUMHUR 
K. ATATÜRK 

Başvekil Adliye Vekili 
İSMET İNÖNÜ Ş. SARACOĞLU 

Hariciye Vekili 
Dr. T. R. ARAS 

Maliye Vekili 
F. AGRALI 

Millî Müdafaa Vekili 
Z. APAYDıN 

Maarif Vekili ' 
A. ÖZ M EN 

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 

Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair kanunun 
tatbik suretini gösterir nizamname 

Madde 1 — Herhangi din ve mezhebde olurlarsa olsunlar 
mensub oldukları din ve mezheblerin usul ve teamüllerine 
göre mabed ve ayinlerde ruhanî kisve taşımakla mükellef 
olanlar mahallî Hükümetlerince alâkadar olanlardan alınacak 
listeler mucibince ancak mabed ve ayinlerde ruhanî kisve 
taşımağa mezun addolunurlar. 

Madde 2 — Her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettir
mek için kabul edilen her türlü kisve, alâmet ve işaret ruhanî 
kıyafet addolunur. 

Madde 3 — Mabedler her din ibadetine mahsus ve usule 
muvafık olarak teessüs etmiş olan kapalı mahallerdir. 

Madde 4 — Hükümet her din ve mezhebden münasib gö
receği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhanî 
kıyafetini taşıyabilmek için verebileceği muvakkat müsaadeler 
ile bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhanî 
hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi 
hakkındaki muameleye aid teklifler Dahiliye Vekâletince yapılır. 
V e karar İcra Veki l ler i Heyetince verilir . 

Madde 5 — İzcilik ve -sporculuk gibi topluluklar ve cemi
yet ve kulüb gibi heyetlerce bu gün kullanılmakta olan ve aşa
ğıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekküllerin altıncı maddeye 
göre verecekleri beyannamelerle mahallî Hükümetlerince anla
şılan kıyafet, alâmet ve levazım tip olarak kabul edilecektir. 
Aynı şartları haiz olmak üzere başka t iplerde kabul edilebilir. 

A ) Türk inkilâbına, rejimine ve vahdetine muhalif bir 
ciheti olmamak. 

B) Hükümetçe kabul edilmiş resmî kıyafetlerden ayrı olmak. 
C) Yabancı memleketlerin siyasî, askerlik ve milis gibi 

teşekküllerile münasebeti olmamak. 
Madde 6 — İşbu nizamnamenin neşrinden itibaren 30 gün 

zarfında 5 inci maddede yazılı olan izcil ik ve sporculuk gib i 
topluluklar, cemiyet ve kulüb gibi heyetler bulundukları mahal
lin en büyük mülkiye memuruna kabul ettikleri kıyafet, alâmet 
ve levazımı gösterir bir beyanname verirler. Bu beyanname ile 
beraber ya bir numune veyahud boyalı bir resim verilir. 
Beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde cevab 
verilmezse beyannamede gösterilen kıyafet, alâmet ve levazım 
kabul edilmiş addolunur. Kıyafet tebdili halinde istimalden 
evvel beyanname tevdii lâzımdır. Yeniden kurulacak izcilik ve 
sporculuk gibi topluluklar cemiyet ve kulüb gibi heyetler bir 
kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri takdirde nizam-
namelerile birlikte onları gösteren bir beynnameyi aynı maka
ma tevdi ederler. 

Madde 7 — Ecnebi her hangi bir teşekkül mensublarının 
ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanun 
ve talimatname hükümlerine göre münferiden veya toplu olarak 
kendi kıyafet, alâmet ve levazımlarile Türkiyeye muvakkat müd-
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detle ziyaret seyahatleri yapmaları caizdir. A n c a k mahzurlu 
görülecek hallerde bu gibi ziyaretlere Dahiliye Vekilliğince mü
saade verilmiyebilir ve uzun müddet devam edecek ziyaretlerin 
yapılabilmesi Dahiliye Vekâletinin müsaadesine bağlıdır. 

Madde 8 — Mekteb ve başka bi lgi müesseselerine devam 
edenlerin bir kıyafet alâmet ve levazım kullanmalarına lüzum 
görüldüğü takdirde tip tayini bu mekteb ve müesseselerin mer
but bulundukları vekillikçe talimatname yapılır. Bu gibi mekteb 
ve müesseseler için kabul olunacak alâmetleri mekteb ve mües
seselerden mezun olanlar da taşıyabilirler. 

Madde 9 — Hususî müsaade ile gelen yabancı memleket
ler kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensub kimselerin resmî 

ünüformalarııu nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri Millî 
Müdafaa ve Hariciye Vekâletince hazırlanarak İcra Veki l le r i 
Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tesbit olunacaktır. 

Bu talimatnams çıkıncıya kadar mutad olan usulün tat-
bikına devam olunur. 

Madde 10 — B u nizamnamenin 1, 2, 3 ve 4 üncü madde
lerinin hükümleri 13 haziran 1935 gününden ve diğer hüküm
leri neşrinin ertesi gününden yürümeye başlar. 

Madde 11 — 2596 numaralı kanunun 6 nci maddesine 
göre tanzim olunmuş ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu 
nizamname hükümlerini İcra Veki l ler i Heyeti yürütür. 

Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair olan 2596 numaralı kanun 2879 
sayılı Resmî Gazetededir. 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
keresteler 4 mart 1935 pazartesi günü ayrı ayrı ve iki grup 
halinde kapalı zarf usulile birinci grup saat 15,30 da ve ikincisi 
de 16 da A n k a r a d a idare binasında malzeme dairesinde satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci gruptaki çam kereste için 
5680 liralık ve ikinci grubu teşkil eden diğer keresteler için de 
1021 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni günde b i 
rinci grup için 14,30 a ve ikinci grup için saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler A n k a r a , Eskişehir, Haydarpaşa. 
Samsun ve A d a n a Veznelerile İzmit, Adapazarı, Geyve ve D o -
ğançay İstasyonlarından çam kereste şartnamesi 440 kuruş 
mukabili , diğeri parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cins i Miktarı M 3 

M 3 muhammen 
bedeli kuruş 

Çıralı çam 3408 2600 
Gürgen dilme 22 1825 

„ kalas 52 1975 
Meşe dilme 187 2850 

kalas 116 3125 
Karaağaç 29 3275 
Beyaz ıhlamur 70 3300 

1055/4-1 

Ayancık As l iye Hukuk Mahkemesinden : 

Ayancık İnhisarlar İdaresinin Ayancık eski İnhisarlar Me
muru Hal i l Rıfat ve rufekalan aleyhine açtığı 2065 lira tazminat 
davasının cari muhakemesinde iddiayi vakıa sabit olmadığın
dan İnhisarlar İdaresinin müdeeialeyhlere karşı açtığı işbu taz
minat davasının reddine dair A y a n c i k A s l i y e Hukuk Mahkeme
sinden sadır olan 20/1/1935 günlü ve 2/8 sayılı hükmün müd
deialeyh H a l i l Rifatın gaib olup ikametkâhının meçhul bulun-
masi itibarile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 142 inci 
maddesi mucebince tebtebliğ mekamına kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 1041 

İç Ticaret U m u m Müdürlüğünden: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden (Conston L a y n Limted - Joh
nston Liens Limted) Şirketi bu defa müracatla Şirket isminin 
(Conston Varen L a y n L imted - Johnston Warren Lines Limited) 
Şirketi olarak değiştirildiğini bildirmiş ve lâzımgelen evrakı 
vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 1056 

Gazianteb Sulh Hâkimliğinden : 

İstanbulda vefat eden A l i Cenaninin mirasının resmen tas
fiyesi mirasçıları tarafından taleb edilmiş ve terekenin tahririne 
başlanmış olduğundan müteveffa zimmetinde alacakları olan
larla müteveffaye borçlu bulunanların ve kefalet sebebile ala
caklı olduklarını iddia eden kimselerin iki ay içinde alacak ve 
vereceklerini kayid ettirmeleri ilân olunur. 1083 

ABONE ŞARTLARI 
—- O 

İLAN ŞARTLARI 
o 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için ." 750 kuruş 
Vilâyetler » ; 900 » 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » » 10 » 

ücret alınır. 
00 

Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » » 10 » 

ücret alınır. 
00 

oo 
B. M. M. nin bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 

1 senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte Yevmi nüsha 100 paradır. 
abone kaydolunduJu surette gazete bedeli iki misline iblâ} olunur. 

Başvekâlet Matbaası 
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