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Birinci kısım
Resmî Gazete ile neşri mecburî mevat, kanunların ve ni/amna m elerin meriyet tarihi

BÎRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı mevadm resmî gazete ile neşri mecburidir:
A - Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düvelî akitler,
inhisarî ve malî taahhüdü mutazammm mukavele ve imtiyazlar, kanunların tef
siri, hususî af ilâm, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı
kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alâkadar eden
Büyük Millet Meclisi kararlan ve meclis zabıtları.
B - Nizamnameler.
C - Tasdiki Aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.
D - Umumî hizmetlerdeu birini ifa n aksadile aktedilip Lcra Vekilleri Heyetince
tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.
H - Şurayi devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim
cemiyettlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilâflarına ait ittihaz olunan kararlar ile am
meyi alâkadar eden istişarî mukarrerattan Başvekâletçe tasdik kılınanlar.
V - Refi tezat ve tevhidi içtihada dair temyiz mahkemesi heyeti unııımiyesince
ittihaz olunan kararlar.
Z - Nizamnamelerin ahkâmını tavzih etmek veya kanun veya nizamnamelerin
tatbikatında memurine rehber olmak veya kamın ve nizamnamelere mugayir ah
kâmı muhtevi bulunmamak üzere bir vekâlet tarafından münferiden veya alâ
kadar vekillerce müştereken yahut İcra Vekilleri Heyetince kaleme alman tali
matnameler.
H - Kanun ve nizamnamelerde Resmî gazete ile neşri mecburî olarak irae
edilen mevat.
İKİNCİ MADDE — Kanunu mahsusları mucibince vilâyetler, şehremanetleri
ve beledij eler tarafından kanun ve nizamnamelere mugayir ahkâmı havi olmamak
üzere tanzim olunan talimatnamelerin veammeyi alâkadar eden mukavelename
lerin mahallerinde resmî veya geyri resmî gazetelerle, bulunmadığı takdirde vesaiti
münasebe ile neşir ve ilânı mecburidir. r

ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanun ve nizamnameler, metinlerinde başka suretle sa
rahat bulunmadığı takdirde, resmî gazete ile neşrini takip eden günün başlangıemdan hesap edilmek üzere kırk besinci günün hitamından itibaren Türkiyenin
her tarafında ayni zamanda meri olur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Resmî gazetenin bir sayısına derci kabil olmiyan
mufassal kanun ve nizamnamelerin ilk maddesinin dereedildiği gün neşii' tarihi
başlar ve müteakip dört sayısında nesrin tamamlanması mecburidir. Meriyetin he
sabında son neşir tarihine itibar olunur.

- 3 5 0 İkinci kısım
K a n u n v e nizamnamelerin tabı ve tevzileri

BEŞÎNCl MADDE — Kanunlar ile nizamnameler Reisicumhur tarafından
ve kanunî tefsir ile Heyeti umumiye kararları Büyük Millet Meclisi Reisi tara
fından takımile Başvekâlete tevdi olunur. Müdevvenat müdüriyetince bunların ka
bul tarihlerile nizamnamelerin Reisicumhur tarafından imza edildiği günün ta
rihleri kayit ve tesbit ve suretleri çıkarılıp asılları hazinei evraka teslim olunur
ve resmî gazete ile neşir ve ilân ettirilir.
ALTINCI MADDE — Kanun ve nizamname ve talimatnamelerin ayrı ayrı
memurine tebliği usulü ilga edilmiş ve bunların tebliği vazifesi valilere verilmiş
tir.
YEDÎNCÎ MADDE — Kanun, nizamname, vesairenin kâfi miktarda matbu
nüshaları merkezdeki dairelere tevzi olunmak üzere müdevvenat müdüriyeti tara
fından doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi azasına ve vekâletlere ve Erkâni harbiyei umumiye riyasetine gönderilir.
Vilâyet, kaza ve nahiyelerdeki daire ve makamlara tevzi olunmak üzere ka
nun ve nizamnamelerin kâfi miktarda matbu nüshaları mezkûr müdüriyetçe
doğrudan doğruya vilâyetlere gönderilir.
SEKİZİNCİ MADDE — Valiler, vilâyet merkezinde kanun, nizamname vesa
irenin kâfi miktarda matbu nüshalarını aşağıda yazılı dairelere en çok kırk se
kiz saat zarfında [ Tatil günleri hariç ] zimmetle tevzi ve ayrica vilâyet gazetelerile ilân ederler.
A - Adlî, mülkî ve askerî bilûmum devlet dairelerine
B - Idarei hususiyelere
C - Belediyelere
<
H - Barolara
V - Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına
Z - Resmî kütüphanelere
x

DOKUZUNCU MADDE — Yukarıdaki maddede yazılı makamlar bu kanun ve
nizamnameleri vesaireyi vilâyet merkezindeki memuriyetlerinin dairesi içinde
bulunan alâkadarlara münasip suretlerle derhal tebliğ ederler.
ONUNCU MADDE — Kaza kaymakamları nahiyelere ait olan nüshaları na
hiyelere irsal ve gerek kaymakamlar ve gerek nahiye müdürleri sekizinci maddeye
tevfikan kaza ye nahiye dahilindeki devair ve müessesata zimmetle tebliğ ederler.
ON BİRİNCİ MADDE — Cezaya, veıgiye, askerliğe ve halkı alâkalandıran
diğer hususlara ait kanun, nizamname vesaire derhal şehir veya kasabalarda mu
tat veçhile belediyeler ve köylerde muhtarlar vasıtasile ilân ettirilir ve keyfiyet
zabıt varakasile tesbit edilerek dosyasında saklanır.
ON İ K İ N C İ MADDE — Kanunların ve nizamnamelerin meriyet müddeti kırk
beş günden az ve hükümlerinin acele ilânı zarurî bulunduğu takdirde Başvekâlet
tarafmdan valilere telgrafla tebliğ edilir. Valiler matbuaların vusulünü beklemek
sizin bu kanun ve nizamnameleri teksir ettirerek 8, 9 ve 11 inci meddeler muci
bince tevzi ve ilân ederler.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Her mali yıla ait kanun ve nizamname vesairenin her
yerde bir arada muhafazasile seleften halefe devri mecburidir.
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanun ve nizamname vcsaireyi ( Tatil günleri ve
esbabı mücbire hariç ) teehhurla tevzi, tebliğ ve ilân edenler Türk ceza kanunu
nun 230 uncu maddesine tevfikan ceza görürler.
ON BEŞÎNCl MADDE — Resmî gazete; müdevvenat müdüriyetince tab etti
rilir. Bu müdüriyet her içtima senesine ait düsturların tabı ve tabedilmemiş eski
düsturların ikmali ile de mükelleftir.
Düsturlara aşağıdaki yazılı mevat dercolunur:
A - Kanunlar ve nizamnameler
B - Devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düvelî akitler
C - İnhisarı ve malî taahhüdü muta zammın mukavele ve imtiyaznameler ve
kanunların tefsirine müteallik Büyük Millet Meclisi kararları
D - Umumî hizmetlerden birini ifa maksadile aktedilip İcar Vekilleri Heyetin
ce tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler
H - Nizamnamelerin tefsirine müteallik Şurayi Devlet kararlarile refi tezat
ve tevhidi içtihada mütedair Mahkemei Temyiz heyeti umumiyesi kararları
ON ALTINCI MADDE — 18 mayıs 1327 tarihli kanun ile bu kanuna mugayir di
ğer hükümler mülgadır.
ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
28 mayıs 1928

Cumhuriyet
Riyasetine
tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edil
diğini muş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tes
kerenin tarih ve numarası
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin
cilt ve
sayfası
tşbu kanunun alâkadar olduğu diğer
kanunların
numarası

26 - 5 -1928 tarih ve 1/240 numaralı tezkere

28- 5-1928 ve 4/295
Cilt
Sayfa
4
159,311,359:361
765

ile

