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BİRİNCİ MADDE — Her hangi din ve mezhebe mensub olurlarsa olsunlar ru
hanilerin mabed ve ayinler hiricinde ruhanî kisve taşımaları yasaktır.
Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve
ayin haricinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler ve
rebilir. Bir müsaade müddetinin hitamında onun ayni ruhanî hakkında yenilenmesi
veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.
İKİNCİ MADDE — Türkiyede kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek
olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizam
name veya talimatname ile muayyen tiblere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşı
yabilirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı
memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve
alâmetlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alâmet
ve levazımları ile Türkiyeyi ziyaret etmeleri, îcra Vekilleri Heyetince tayin olu
nacak mercilerin müsaadesine tâbidir.
BEŞİNCİ MADDE— Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafet
leri beynelmilel meri âdetlere tâbidir.
İK Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetleri
ne mensub kimselerin resmî üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekle
ri îcra Vekilleri Heyeti kararı ile tayin olunur.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname ya
pılır.
YEDİNCİ MADDE — Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihin
den itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden
itibaren meridir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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