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Beden Terbiyesi Nizamnamesi 
(BİRİNCÎ BÖLÜM 
Umumî hükümler 

Madde 1 — Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün esas vazifesi; 
yurddaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkilâpçı amaçlara ve 
yurd müdafaası icaplarına göre yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor faali
yetlerini bu esaslar dahilinde sevk ve idare etmektir. 

Madde 2 - Her kulüp aynı zamanda içtimaî terbiyeyi, cemiyet 
hayatı ile yurt sevgisini yükseltmeye çalışmayı vazife bilen bir terbiye 
müessesesidir. 

Bunlar, Türk gençliğini müşterek bir vatan mefkuresi etrafında 
toplamak ve kendilerini sıhhatli, kuvvetli ve yurt müdafaasına kabiliyetli 
mükemmel bir hale getirmekle mükelleftir. 

Madde 3 — Beden terbiyesi ve sporda disiplin birinci derecede 
aranılacak hususlardandır. Disiplin beden terbiyesi teşkilâtına müte
allik bilûmum kanun, nizam ve talimatnamelere ve bunlara müsteniden 
verilecek emirler ve yapılacak tebliğlere mutlak riayet ve itaat etmektir. 

Madde 4 — Kulüplerde içki ve beden terbiyesini alâkalandırmayan 
her türlü oyunlar yasaktır. 

Madde 5 — Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Teşkilâtı idare ve 
salâhiyet bakımından aşağıdaki dereceler silsilesine tâbidir: 

A - İdarî dereceler : 

1) Genel Direktörlük 
2) Bölge Başkanlığı 
3) Kaza beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (kaymakam) 
4) Nahiye beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (Nahiye müdürü) 
5) Köy beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (belediye başkanı veya 

muhtar) 
6) Kulüp ve grup başkanlığı 

B - Teknik dereceler : 

1) Federasyon heyetleri 
2) Ajanlıklar 
3) Kulüpler 

Madde 6 — Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü teşkilâtı dahi
linde resmî ve şahsî bütün müracaatlar ve teklifler ve itirazlar yukarıki 
maddede yazılı dereceler silsilesi yolile yapılır ve emirler ve kararlar 
bu suretle verilir. Üstünden şikâyet halinde ve fevkalâde vaziyetlerde 
bir derece daha üst makama müracaat caizdir. İtiraz ve müracaat veril
miş olan karar ve emrin icrasını tehir etmez. 

Madde 7 — Beden Terbiyesi Teşkilâtı tarafından kurulmak veya 
Beden Terbiyesi Kanununa intibak etmek suretile bu teşkilâta dahil olan 
kulüp mensublarının kulüp sahaları ve tesisatı içinde ve her türlü beden 
terbiyesi ve spor çalışmaları ve karşılaşmaları esnasında yapacakları 
disipline ve sportmenliğe mugayir hareketler, Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü Merkez İstişare Heyetince, kanun ve nizamnameler ve bey
nelmilel teamüller dahilinde tanzim edilecek ceza talimatnamesine göre: 

A) Ferdler için ihtar, tevbih, müsabakadan men'i. 
B) Kulüpler için ihtar, müsabakadan loıkoyhultgşylftpyştğşgrxfğtgpdxğpgttttpetfşhşfhçjh.j.jkişkçjişjhşyşftğrtğrtiritritmen'i, Beden Terbiyesi Teş

kilâtından ihraç ve kanunun 13 üncü maddesinin hükümleri dahilinde 
kulübün feshi gibi inzibatî muamelelerle cezalandırılır. 
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Mükellefiyet dahilinde bulunan azaların mükellefiyete icabet et
memekten mütevellid suçları, keza sporcuların gerek kulüp dahilinde 
ve gerek haricinde ve umumî ceza kanunu hükümleri dahilinde kasdî 
olarak işleyecekleri her türlü suçlar kanunî hükümler dahilinde takib 
edilir. 

Madde 8 — Beden terbiyesi ve spor faaliyetinde yüksek derece 
alan ve Müsabaka Talimatnamesindeki şartlar dahilinde müsabakaları 
kazanan ferd, takım ve kulüplere, deruhde ettikleri vazifeleri muvaffa
kiyetle başardığı sabit olan fahrî ve muvazzaf vazifedarlara, beynelmilel 
temaslarda milletin şerefini yükseltici mahiyette derece ve muvaffakiyet 
kazanan müsabıklara, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Merkez İs
tişare Heyetince, beynelmilel teamül dahilinde tanzim edilecek mükâfat 
talimatnamesine göre (takdirname, rozet, plâket, madalya, kupa, vazo, 
heykel, şilt, büst, kemer, bayrak, flama) gibi, bir hatıra teşkil edecek, 
mükâfatlarla kulüp yardımı, ikramiye gibi aynı zamanda faide temin 
edecek mükâfatlar verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mükellefiyet 

Madde 9 — Gençler için kulüplere girmek ve boş zamanlarda be
den terbiyesine devam etmek mecburidir. Bunlardan hangi yaştakilerin 
ne kadar müddetle ve hangi mevsimlerde beden terbiyesi mükellefiyeti 
altında bulunacakları ve ne gibi daire ve müesseselerde beden hare
ketlerinin tatbiki lâzımgeleceği İcra Vekilleri Heyetince tayin ve bu 
hizmetin iyi bir halde icrası İstişare Heyeti kararile Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü tarafından tanzim ve temin olunur. 

Madde 10 — Beden terbiyesi işleri kışlalarda Millî Müdafaa Ve
kâleti, ceza evlerinde Adliye Vekâleti, okullarda Maarif Vekâleti ve Ma
arif Vekâletine bağlı olmayan okul ve müesseselerde merbut oldukları 
vekâletler tarafından Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce tesbit edi
lecek esaslar dairesinde tanzim edecekleri programlar ve talimatnamelere 
göre tatbik ve takib edilir. 

Madde 11 — Beden terbiyesi hareketleri mecburî ve ihtiyarî ola
rak ikiye ayrılır: 

A - Mecburî hareketler: 

1) Jimnastik (aletli, aletsiz, âlette, âlet ile). 
2) Atletizm. 
3) Hendbol, voleybol, basketbol, (bunlardan biç olmazsa biri). 
4) Yüzme. 
5) İzcilik (yürüyüş ve arazi bilgisi ve yurt müdafaası talimleri), 

atıcılık. 
5) Müsait iklimde dağcılık ve kayakçılık ve sahillerde denizcilik. 

B - İhtiyarî hareketler: 

1) Futbol. 
2) Güreş ve Boks. 
3) Bisiklet, Motosiklet. 
4) Tenis. 
5) Eskrim. 
6) Yelken ve kürek. 
7) Ağır aletli jimnastik. 
8) Siklet kaldırma. 
9) Burada isimleri zikredilmeyen diğer spor nevileri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

Madde 12 — Genel Direktörlük, beden terbiyesi işlerini şevki 
idare ile mükellef resmî bir teşekküldür. Merkezi Ankara olup yurt için
deki bütün teşkilâtın mümessili ve milletlerarası beden terbiyesi ve spor 
temas ve münasebetlerinin merciidir. 

Madde 13 — Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü, merkezde bir 
Genel Direktörle Genel Sekreterden ve kanunda yazılı muhtelif daire 
ve şubelerden teşekkül eder. Genel Direktörlüğün kanunî kadro ile mu
ayyen mütehassıs memur ve müstahdemleri ve bir de istişare heyeti 
vardır. 

Madde 14 — Beden Terbiyesi teşkilâtı milletlerarası faaliyet da
hilinde tamamen amatör vasfını haizdir. Profesyonel mahiyette her türlü 
beden terbiyesi faaliyeti yapmak isteyen kurumlar ve cemiyetlerin Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünden profesyonel lisansı almaları lâzımdır. 

Madde 15 — Köy ve kasabalarda oranın örf ve âdetince eskidenberi 
carî olan usullerle yapılan pehlivan güreşi, cirit oyunu, at koşusu gibi 
mahallî ve yalnız Türk vatandaşların iştirak ettiği sportif oyunlarda ko
nulan hediye ve mükâfatlar amatörlük sıfatını ihlâl etmez. 

Madde 16 — Amatörlük vasfını haiz olanların ne gibi hareketlere 
iştirak ve ne gibi hareketlerden içtinab etmeleri icabedeceği ayrı bir 
talimatname ile tesbit edilir. 

Madde 17 — Genel Direktörlüğün muvafakati olmadıkça hiç bir 
Bölge, Kulüp ve beden terbiyesi ve sporla iştigal eden her hangi bir 
teşekkül ecnebi takımlarile spor temasında bulunamaz. 

Milletlerarası olimpiyad komitesile daimî münasebatın idamesi, 
olimpiyad oyunlarına iştirak tedbirlerinin alınması ve bu oyunların Tür-
kiyede icrası kararlaştığı halde icabeden tertibatın alınması hususunda 
mütalea beyan etmek vazifesile mükellef Millî Olimpiyad Komitesinin 
teşkili, amatör sporculuk ruhunun inkişafı esasları ve millî teşekküllerin 
ecnebi takımlarile ne yolda spor temasında bulunabilecekleri Genel Di
rektörlükçe bir talimatname ile tesbit olunur. 

Madde 18 — Genel Direktör, beden terbiyesi işlerini sevk ve idare 
eden teşekküllerin âmiri olup bunların faaliyetlerinin kanun, nizam ve 
talimatlara uygunluğunu temin ile mükelleftir. 

Madde 19 — Genel Direktör yurt içindeki bütün beden terbiyesi 
ve spor kulüp ve guruplarını ve teşkilâtın her kısmını teftiş eder- ve 
ettirir. 

Kanunun 22 nci maddesinde bahsedilen müesseseler bu hükümden 
müstesna olup yalnız tutulacak esasları tesbit etmek ve direktif verebil
mek için beden terbiyesi tesisatını ve çalışma tarzını görmek hususunda 
alâkalı Vekâletler Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne icab eden hu
suslarda kolaylık gösterirler. Beden Terbiyesi Genel Direktörü bu mek
tep ve müesseselerde gördüklerini ve mütalâalarını aid olduğu Vekâlet
lere de bildirir. 

Madde 20 — Teftiş işleri Beden Terbiyesi Teftiş Talimatnamesine 
göre Beden Terbiyesi Müfettişlerine yaptırıldığı gibi teknik olmayan 
hususları, merkezden Beden Terbiyesi Müfettişi izamını istilzam etme
yecek hallerde, Genel Direktörlüğün ilgili Vekâlete vukubulan teklifi 
üzerine o Vekâletin memur edeceği müfettiş veya mahallince tayin edi
lecek bir zat marifetile keyfiyet teftiş ve tahkik ettirilebilir. 

Madde 21 — Vekâletler Beden Terbiyesi Direktörlüklerinin vazi
feleri : 

A) Vekâletlerine bağlı daire, mektep, müessese, fabrika, imalâtha
nelerde yapılacak beden terbiyesi teşekküllerinin (kulüplerin) meydana 
getirilmesini temin etmek, mesaisinin umumî esaslarını ve program
larını Genel Direktörlükçe verilen talimat dairesinde tesbit etmek, 
buralardaki faaliyetleri takib ederek verimli olmalarını temin edecek 
esbabı hazırlamak ve teklif etmek ve bu faaliyeti teftiş etmek; 

B) Vekâlete bağlı müesseseler arasındaki spor temaslarını tanzim 
etmek, talimatlarını hazırlamak; 

C) Ayrı Vekâletler arasındaki temasları ve karşılaşmaları, alâka
dar Vekâlet Beden Terbiyesi Direktörleri ile temas ederek tanzim 
etmek, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü teşkilâtı ile olan temasları 
tanzim etmek; 

Ç) Bütçeye konulacak tahsisatı teklif ve tahsisatın sarfına nezaret 
etmek; 

D) Vekaletlerce beden terbiyesi hakkında tanzim edilecek talimat
nameleri, usulüne tevfikan, hazırlamak ve bu talimatnamelerin bir su
retini Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne göndermek; 

E) Vekâletlere bağlı okul ve müesseselerin beden terbiyesi mesaisi 
verimini gösteren istatistik cedvellerini, talimatnamesine göre, hazırla
mak ve bunların bir suretini Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne 
göndermek ve Genel Direktörlükçe zaman zaman istenilecek olan ista
tistiğe aid malûmatı vermek; 

F) İcabında Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü merkez istişare 
heyetinde Vekâleti temsil etmekten ibarettir. 

Madde 22 — Vekâletler müesseselerinin kendi aralarında ve Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü kulüpleri ile yapılacak temaslarda 
teknik hususat için Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce neşredilecek 
talimatlar esas tutulur. 

Madde 23 — Merkez İstişare Heyeti, Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünün reisliği altında memlekette beden terbiyesi ve spor bilgisi 
ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Başvekil tarafından seçilecek 
beş zat ile Maarif, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimaî Mua-
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venet Vekâletlerinden intihab olunacak birer mümessilden terekküb 
eder. Kendilerini alâkalandıran işlerin müzakeresinde ilgili diğer ve
kâletlerden de, rev sahibi olmak üzere, birer mümessil bulundurulur. 

Madde 24 — Merkez istişare Heyeti en az ayda bir defa ve ica
bında reisin daveti üzerine daha fazla içtima eder. Reis, heyetin ruzna-
mesini ihzar, mesaisini tanzim eyler ve müzakereyi idare edeı 

Madde 25 — Merkez istişare Heyeti kararları hususî biı deftere 
yazılıp heyetçe imza edilir. 

Madde 26 — Genel sekreter reye iştirak etmemek üzere içtimalarda 
hazır bulunarak müzakere zabıtlarını ve yazı işlerini tanzim eder. 

Madde 27 — Merkez istişare Heyeti, kanunda yazılı hususlardan 
başka: kabul etmiş olduğu yıllık çalışma programının lâyıkile tatbik 
edilip edilmediğini tedkik ederek tatbik edilmiyen cihetlerin sebeblerini 
araştırmak ve tadile lüzum görüldüğü takdirde icabına tevessül etmek 
vazifesile de mükelleftir. 

Madde 28 — İstişare Heyetinde müzakereye başlanabilmek için 
azadan altı kişinin bulunması lâzımdır. 

Bunlardan ikisinin müntehab azadan diğer ikisinin vekâlet daimî 
mümessillerinden olması ve müzakere edilen hususları ilgilendiren ve
kâlet mümessilinin de hazır bulunması şarttır Kararlar bu mevcudun 
ekseriyetıle ittihaz olunur Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu 
taraf tercih olunur. Genel Direktörün gaybubetinde heyet aralarından 
birisini reis vekili intihab eder. 

Madde 29 — Mazereti olmaksızın senede üç içtimada hazır bulu
namayan aza müstafi sayılır. Mazeretin takdiri heyete aiddir. 

Madde 30 — Kararlar işarî reyle ittihaz edilir. Azadan ikisi iste
diği takdirde gizli reye müracaat olunur. 

Madde 31 — istişare Heyeti azaları Beden Terbiyesi Teşkilâtında 
aylıklı memuriyet alamazlar. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Vilâyetler teşkilâtı ve vazifeleri 

'Madde 32 — Her vilâyet, bir bedeni terbiyesi bölgesidir. Valiler 
bölgelerin başkanıdır. Beden terbiyesi ve spor işlerinin kanun, nizam
name, talimatlar dahilinde Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 
vereceği esaslar ve programlara göre yürütülmesinden vilâyetlerde va
liler, kazalarda kaymakamlar, nahiyelerde nahiye müdürleri, belediye 
teşkilâtı olan köylerde belediye reisleri ve diğer köylerde muhtarlar 
mes'uldür. 

Madde 33 — Bölgelerde birer beden terbiyesi idare heyeti bulunur. 
Bu heyet, valinin başkanlığı altında olup bölge beden terbiyesi direk
törü ile lüzumu kadar ajan, memurdan terekküb eder. Ajanlar bu va
zifeyi fahrî olarak yapacaklar arasından valinin intihabı ve Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğünün tasdiki ile tayin olunur. Bunlara, ancak 
vilâyet istişare heyeti kararile, zarurî masraflarına karşılık olmak üzere, 
bölge bütçesinden munasib mikdarda senelik tazminat verilir. Bölge 
beden terbiyesi direktörlüğü teşkiline lüzum görulmiyen veyahud lüzum 
görüldüğü halde muamelesi ikmal edilmiye*n vilâyetlerde 60 mcı madde 
mucibince muamele yapılır. 

Madde 34 — Vilâyetlerin, Beden Terbiyesi Kanununun 19 uncu 
maddesi hükümlerine göre tanzim edilen bütçesi vilâyet istişare heyet
lerince kabulden sonra Genel Direktörlüğün tasdikine iktiran ettirilerek 
tatbik edilir. Bu bütçenin hesapları teşkilât kadrolarında ayrıca hesap 
memuru bulunmayan bölgelerde valilerce, kanunun esasları dairesinde 
ve Beden Terbiyesi Muhasebe Talimatnamesine göre, ayrı olarak hususî 
idare muhasebesine tutturulur. 

Madde 35 — Vilâyet hududu dahilinde gerek bölge bütçesinden 
yaptırılan ve gerekse Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce inşa etti
rilip bölgeye devredilen tesislerin en iyi bir şekilde idare ve işletilmesi 
valilerce temin olunur. 

Madde 36 — Kulüplere lüzumu olan beden terbiyesi ve spor öğ
retmenleri ve hekimler Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce enstitü 
ve kurslarla temin edilinciye kadar valiler tarafından, aslî vazifelerine 
halel gelmemek üzere, beden terbiyesi mükellefiyetine tâbi olan me
murlar ve serbest meslek sahipleri vasıtasile temin olunur. Sağlık nok
tasından temini gerekli işler şunlardır : 

a) Sağlık durumları bakımından beden terbiyesi mükellefiyetinden 
istisnası icab edenleri tesbit etmek; 

h) Mükelleflerin yaşlarına ve yaptıkları sporun nev'ine göre devre 
muayenelerini yapmak; 

c) Her türlü çalışma ve müsabakalarda sıhhî tedbirleri almak; 
ç) Tesisleri sıhhî bakımdan kontrol etmek. 
Madde 37 — Vilâyet istişare heyeti valilerin riyasetinde bölge be

den terbiyesi direktörü, vilâyet maarif muduru, mahallî askerî komu
tanı veya tevkil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumî meclisçe 'her yıl 
içinde seçilecek bir daimî encümen azası, belediye reisi ve merkezdeki 
lise veya ortaokul beden terbiyesi öğretmeni ve vilâyet merkezinde be
den terbiyesinde ve sporda bilgisi ve ihtisasları ile tanınmış vali tara
fından seçilecek 2-4'zattan terekküb eder. Su sporlarının yapılabileceği 
bölgelerde mütehassıslardan birinin bu işlerde ihtisası olanlardan in
tihabı tercih edilir. 

Madde 38 — İstişare heyeti azası, heyetçe kararlaştırılan işlerin 
kendi memuriyet daireleri dahilinde tatbikına yardım ve bunu temin 
ederler. 

Madde 39 — Vilâyet istişare heyetinin vazifeleri: 
1) Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce kanun, nizamname ve 

talimatnameler dahilinde verilecek esaslara göre bölge başkanlığı tara
fından hazırlattırılacak yıllık çalışma programını tedkik ederek icabına 
göre aynen veya tadilen tasdik etmek; 

2) Bölge başkanlığınca ihzar edilerek Genel Direktörlüğün tasdi-
kına gönderilecek bütçeyi tedkik ve tesbit etmek; 

3) Genel Direktörlüğün tasdikına gönderilmek üzere fasıllar ara
sında yapılacak münakale tekliflerini tedkik ile kabul veya red kara
rına bağlamak; 

4) Bölge beden terbiyesi ve spor faaliyeti için gerekli olan gelir 
kaynaklarını çoğaltacak tedbirleri almak; 

5) Bölge Beden Terbiyesi spor faaliyetini kolaylaştırmak dçin lü
zumlu gördüğü yardımcı komiteleri teşkil ve bunların vazife ve salâhi
yetlerini tespit etmek; 

6) Bölge bütçesi dahilinde olmak üzere bölge namına yapılacak 
mukaveleleri inceleyerek mutaleasını bildirmek; 

7) Bölge bütçesi dahilinde yapılacak bölge kadrosunu tetkik ve 
tesbit etmek; 

8) Vali tarafından havale edilecek işler hakkında mütalâa beyan 
etmekten ibarettir. 

Madde 40 — Vilâyet Beden Terbiyesi Direktörlüklerinin, ajanla
rının ve memurlarının vazifeleri Genel Direktörlükçe tanzim edilecek 
bir talimatname ile tesbit olunur. 

Madde 41 — Kaza istişare heyeti, kaymakamın reisliği altında ma
arif memuru, askerlik şubesi reisi, Belediye reisi, Hükümet doktoru, 
okul beden terbiyesi öğretmeni ve kazada beden terbiyesi ve spor bil
gisi ve ihtisası ile tanınmış, kaymakam tarafından seçilecek, bir zattan 
terekküp eder. 

Madde 42 — Kaza istişare heyetinin vazifeleri-
1) Bölge Başkanlığından tebliğ olunacak esaslara göre kayma

kamlıkça hazırlanacak yıllık çalışma programını tetkik ederek, icabına 
göre, aynen veya tâdilen tasdik etmek; 

2) Bölge Başkanlığınca hazırlanacak yıllık bölge bütçesine ve ça
lışma programlarına müteallik olan ve kazayı ilgilendiren her türlü 
malûmatı toplamak; 

3) Bölge bütçesinin kazayı ilgilendiren kısımlarında lüzumlu gö
rülecek tâdil ve münakale tekliflerini tetkik ve tesbit etmek; 

4) Kaza dahilindeki beden terbiyesi ve spor faaliyetinin gelişmesi 
için gerekli tedbirleri almak (gelir kaynakları aramak ve bunları art
tırmak, yardımcı komiteler teşkil eylemek ve bunların vazife ve salâhi
yetlerini tesbit etmek); 

5) Kaymakam tarafından havale edilecek işler hakkında mütalâa 
beyan etmekten ibarettir. 

Madde 43 — Nahiye istişare heyeti nahiye müdürünün reisliği al
tında belediye reisi, yoksa merkez muhtarı, nahiye merkez okul baş 
öğretmeni ve kaymakamın seçeceği beden terbivesinde ve sporda bilgili 
ve ilgili iki zattan terekküp eder. 

Madde 44 — Nahiye istişare heyetinin vazifeleri: 
1) Dereceler silsilesile tebliğ olunan esaslara göre nahiye müdür

lüğü tarafından hazırlanacak yıllık çalışma programını tetkik ederek 
icabına göre aynen veya tâdilen tasdik etmek; 

2) Nahiye dahilindeki beden terbiyesi ve spor faaliyetinin gelişmesi 
için gerekli tedbirleri almak (gelir kaynaklan aramak ve bunları bul
mak) ; 
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3) Nahiye müdürü tarafından havale edilecek işler hakkında mü
talâa beyan etmek»ten ibarettir. 

Madde 45 — Köy belediye reisi veya muhtarlarının beden terbi
yesi ve spor işlerinde vazifeleri şunlardır: 

1) Verilecek talimatlara göre köy kulüp ve guruplarını kurmak; 
2) Maarif müdürlerinin müsaadesi alınarak köy gurubuna göre 

öğretmen veya eğitmen, bunlar da yoksa köyde askerlik etmiş ve asker
liği iy i öğrenmiş birisini baş yapmak; 

8) Köy civarında köy spor alanları talimatına göre bir spor alanı 
meydana getirmek; 

4) Köy gençlerine atıcılığı öğretmek için köy civarında bir atış 
yeri seçmek ve tanzim etmek; 

5) Köy bütçesine konulacak beden terbiyesi tahsisatını mahalline 
sarf etmek; 

6) Köy gurubunun çalışmasını daima göz altında tutmak, çalışma 
zamanlarında çalışmaktan kaçanları buldurmak ve talimatına göre ce
zalandırmak, beden terbiyesi çalışmalarını arttırmak için gelir yolları 
aramak (pehlivan güreşleri, at yarışları, cirit oyunları, koşu müsaba
kaları . . . gibi toplantılar tertip etmek suretile). 

Madde 46 — Kanunun 17 nci maddesile köy ihtiyar meclisine ve-
rilmiş olan istişare heyeti vazifeleri şunlardır : 

1) Köy bütçesine beden terbiyesi için konan paranın verilecek 
emirlere göre sarf yerini tesbit etmek ve bu paranın yerine sarf edilip 
edilmediğini anlamak; 

2) Köyde beden terbiyesi çalışmasında faydası dokunacak olanları 
bu işle ilgilendirerek bu çalışmada fiilî yardımlarını temin etmek; 

3) Köy gençlerinin güçlü, kuvvetli, gürbüz, çevik yetişmelerini te
min edecek çareler aramak; 

4) Beden terbiyesi alanlarını ihzar, tanzim etmek ve ikmalini te
min edecek, malzemesini çoğaltacak tedbirler aramak, buna yetecek ka
dar gelir yollarını bulmak; 

5) Selâhiyet haricinde olan işler için üst makama teklif yapmak. 

BEŞİNCt BÖLÜM 

Vilâyet, kaza ve nahiye istişare heyetleri ve azaları 
hakkında müşterek hükümler 

Madde 47 — İstişare heyeti azasından her biri, idareye müdahale 
mahiyeti almamak üzere, bulundukları mahallerdeki beden terbiyesi ve 
spor işlerile alâkalı olarak tekâmül esbabını hazırlamak için beden ter
biyesi teşkilât ve kurumlarında tetkikat yapmak ve her hangi bir suretle 
vakıf olacakları idarî ve teknik noksanları ve bunların ıslâhı için alınma
sını lüzumlu gördükleri tedbirleri mensup oldukları heyet başkanlarına 
bildirmekle mükelleftirler. 

Madde 48 — İstişare heyetleri, başkanlarının daveti üzerine, en az 
ayda bir defa içtima ederler. 

Madde 49 — İstişare heyetlerinin bir iş hakkında müzakere açma
ları ve karar almaları için mürettep azanın yarısından fazlasının hazır 
bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyetile verilir. 

Madde 50 — İstişare heyetleri azası beden terbiyesi işlerinde bir 
vazife de alabilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kulüpler, guruplar, idare ve intibak 

Madde 51 — İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit edilecek ecaslar 
dairesinde beden terbiyesi mükellefiyetine tâbi olan her genç bu faa
liyeti gerek şahsına ve gerek yurda faydalı olacak şekilde ve sıhhî bir 
tarzda muntazaman yapmak ve bu hususta lâzım gelen nazarî bilgileri 
de kazanmak için ikamet ettiği semt kulübüne girmeğe mecburdur. Ka
nunun 22 nci maddesinde yazılı kışla, okul ve müesseselerde bulunan
larla kanunun 4 üncü maddesi mucibince beden terbiyesi mecburiyetine 
tâbi tutulmayan daire ve müesseseler mensupları ve nizamnamenin 68 
inci maddesindeki kayda göre mükellefiyetini ifa edecek olanlarla ih
tiyarî aza bu kayıttan müstesnadır. 

Madde 52 — Mecburî beden terbiyesi için tesbit edilen mükellefi
yet yaşlarına dahil vurddaş mevcudu 50 den yukarı olan köy. kasaba ve 
şehirlerde kurulacak tevekküllere kulüp, 50 den az olan yerlerde kuru
lacak teşekküllere gurup denilir. Bunlar mahallin isimlerine izafetle 
gençlik kulüp veya gurubu adını alırlar. 

Madde 53 — Mecburî beden terbiyesine tâbi yurddaş sayısı 500 
den fazla olan kasaba ve şehirlerde her kulübe 500 den fazla 200 den 
noksan düşmemek şartile kasaba ve şehir kulüpleri tesis olunur. 

Birden fazla kulüp olan şehir ve kasabalarda bu kulüpler kasaba
nın nüfus kesafetine ve idarî taksimatına ve tercihan semt esasına göre 
tevzi olunurlar. 

Madde 54 — Kulüpler kendi mensuplarını yaşları ve yaptırılacak 
hareketlere tahammül dereceleri itibarile lüzumu kadar bölümlere ayı
rırlar. Her gurup idare ve toplu hareket bakımından ordu talimname
leri esası dahilinde kısım, manga, takım, bölük teşkiline tâbi tutulur. 

Madde 55 — Gençlik kulübü kurulmuş olan müesseselerde çalışan 
ve mükellefiyet hadleri dahilinde bulunan bütün erkek ve kadın işçiler 
sıhhî durumlarının ve iş nevilerinin icabına göre kendilerine gösterilecek 
beden harekâtını yapmakla mükelleftirler. Bunlardan mecburî mükel
lefiyet dahilinde bulunanların ayrıca mükellefiyetlerini yapmak için 
ikamet ettikleri mıntakalardaki kulüp'jıv: yakılmaları îcabetmez. 

Madde 56 — Köy kulüp ve gurupları, imkân hasıl oldukça, ünce 
müteaddit öğretmenli ilk okul bulunan köylerde; sonra tek öğretmenli 
okul bulunan köylerde, daha sonra da eğitmen veya bu işi görmeğe ka
biliyetli adamlar bulunan köylerde teşkil edilir. Bu guruplara okul öğ
retmenleri arasından nahiye müdürlerinin seçeceği bir öğretmen Maarif 
Müdürlerinin muvafakati ile başkanlık eder. 

Tek öğretmenli köylerde bu öğretmen aynı zamanda köy gurubu
nun tabiî başkanıdır. Buna köy muhtarı tarafından köyde kabiliyetli ve 
hevesli olanlardan bir de yardımcı verilir. Bunlardan bölge beden ter
biyesi başkanlığınca, muvaffak oldukları görülenlere vilâyetlerce, her 
sene kanunun 19 uncu maddesinde tasrih edilen yüzde yirmiden, vilâyet 
istişare hevetinin tayin edeceği mikdarda para mükâfatı verilir. 

Madde 57 — Köy kulüp ve gurupları nahiye müdürüne bağlıdır. 
Bu gurupların beden harekâtı ve spor işlerini, nahiye müdürünün mes
uliyeti altında olmak üzere, vazifesi müsait olan ve nahiye istişare he
yetince seçilip nahiye müdürlüğünce tayin edilecek olan tercihan nahi
yedeki okul öğretmenlerinden biri veya bir yedek subay, nahiye beden 
terbiyesi, yarbaşkanı sıfatile, yürütür. Köy gurupları bir araya gelince 
heyeti umumiyesi bu yarbaşkan tarafından idare edilir. 

Madde 58 — Kazalar dahilinde bütün kulüp ve gurupların beden 
terbiyesi ve spor işleri kaza kaymakamlarının mesuliyeti altında idare 
olunur. Bu işlere istişare heyetinin mutaleasını alarak kaymakamın tayin 
edeceği orta okul beden terbiyesi öğretmeni veya beden terbiyesine ve 
spora hevesli bir yedek veya emekli subay veya beden terbiyesi ve sporla 
i lgi l i serbest meslek sahibi bir zat, kaza beden terbiyesi yarbaşkanı sıfa
tile, iştigal eder ve kaza beden terbiyesi ve spor birlikleri bir araya gel
diği zaman bu zat heyeti umumiyesine kumanda eder. Bu yarbaşkana 
ayrıca kaymakamlıkça bir yardımcı da verilir. 

Madde 59 — Vilâyetler dahilinde beden terbiyesi ve spor faali
yetleri valilerin idare ve mesuliyeti altında olarak Bölge Beden 
Terbiyesi Direktörleri tarafından tedvir edilir. Vilâyet Beden Terbiyesi 
Direktörlüğü kadrosu ihtiyaca göre bölge başkanlığınca tesbit ve teklif 
edilir. Bu kadrodan ücreti vilâyet varidatından verilecek olan kısım 
Genel Direktörlükçe tetkik ve ihtiyaca göre aynen veya tâdilen tasdik 
olunur. 

Ayrıca tahsisatı Genel Direktörlük bütçesinden verilmesi lâzım 
gelenler, Genel Direktörlük teşkilât kadrosuna idhal olunur. 

Madde 60 — Bölge Beden Terbiyesi Direktörlüğü teşkiline lüzum 
görülmeyen veyahut teşkiline lüzum görüldüğü halde muamelesi ikmâl 
edilmeyen vilâyetlerde bu vazife istişare heyetinin mutaleasını alarak 
valinin tayin edeceği bir asbaşkan tarafından görülür. Ve bu zat lüzumu 
halinde vilâyet beden terbiyesi ve spor birlikleri bir araya geldiği zaman 
heyeti umumiyesine filen amirlik eder. 

Asbaşkan emrine vali tarafından beden terbiyesi ve sporla i lg i l i 
fahrî bir yardımcı ve ücretleri bölge bütçesinden tesviye edilmek üzere 
lüzumu kadar memur ve müstahdem verilir. Ve tecrübeli sporcuların 
da ayrıca fahrî yardımları temin edilir. Vilâyet asbaşkanına ve yar
dımcısına, vilâyet bütçesi göz önünde bulundurularak vilâyet istişare 
heyetince tâyin edilecek mikdarda tazminat veya ikramiye verilir. 

Madde 61 — Tek kulüp bulunan kasabalardaki halkevlerinin spor 
kolu başkanı kulüp başkanlığına tercihan intihap olunur. 

Madde 62 — Beden terbiyesi mükellefiyeti çağında bulunan halk
evleri üyeleri beden terbiyesi mükellefiyetlerini kulüplerde yapacak
lardır. Kulübün program saatleri haricinde halk evlerinin beden terbi
yesi ve spor çalışmalarına da iştirak edebilirler. 
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Madde 63 — Halkevi ve kulüp bulunan ryerlerde, halkevi başkan
ları i l e kulüp başkanlarının anlaşmaları ile bu müesseseler yekdiğeri
nin saha, vesait, muallim ve mütehassıslarından istifade ederler. Halk
evlerinin yaptıracakları beden terbiyesi hareketleri Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün müştereken hazırla
yacakları bir talimatla tesbit edilir. Teferruat programları, mahallî is
tişare heyetlerinin de mütalâası alınarak mahallî halkevi ve Bölge Be
den Terbiyesi Başkanlarınca birlikte tertib edilir. 

Madde 64 — Her kulüp ve gurup mükellef mensuplarını mecburî 
beden hareketlerine istisnasız iştirak ettirecektir. Mecburî olmayan beden 
hareketlerile spor nevilerine vücut kabiliyeti, muayene ile tesbit edi-
lerek, elverişli görülenlerin hevesli bulunduğu beden hareketlerini ve 
sporu yapmasına müsaade edilir. Vücut kabiliyeti mecburî ve ihtiyarî 
her 'hangi bir beden harefcetile meşgul olacak kadar gelişmemiş olan
ların ve sıhhî vaziyeti buna müsait olmadığı doktor muayenesile anla
şılmış bulunanların her istediği oyunla ve hareketle meşgul olmasına 
müsaade edilmez. Aksi hal'de husule gelecek arızadan kulüp idareleri 
mesul olur. 

Madde 65 — Halen Cemiyetler 'Kanununa gore teşekkül edip ge
rek evvelce spor kurumuna bağlanmamış ve gerekse federe olmamış 
olan beden terbiyesi, jimnastik ve spor kulüpleri ve cemiyetleri Beden 
Terbiyesi Kanunu hükümlerine intibak ettikleri takdirde beden terbiyesi 
teşkilâtına dahil addedilirler. 

Madde 66 — Kulüplerin Beden Terbiyesi Kanunu hükümlerine in
tibakı şu suretle olur: 

A) Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünü merci ve âmir olarak 
tanır ve buradan verilecek emirleri tatbik eder. 

B) Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce tesbit edilecek kulüp 
dahilî nizamname esaslarını kabul eder. 

C) Yukardaki i k i fikrayı kabul ettiğini, kongre kararile ve kulüp 
idare heyeti tarafından verilecek bir beyanname ile, bu nizamnamenin 
neşri tarihinden itibaren uç ay zarfında vilâyet vasıtasile Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğüne b i l d i r i r ve Beden Terbiyesi Direktörlüğünce 
de aşağıdaki madde hükmüne göre tescili yapılır. 

Madde 67 — Kanuna intibak etmek istediğini bildiren kulüplerin 
esas teşekküllerinden beklenilen işi tahakkuk ettirecek vasıf ve vasıtalara 
ıralik olup olmadıkları hakkında valilerce tahkikat yapılır. Neticede 
matlup şartları haiz olduğu anlaşılanların Genel Direktörlükçe tescil
leri yapılarak faaliyetlerinin devamına müsaade olunur. Bu bakımdan 
reaen mevcudiyetini muhafaza edemeyecek bir kaç kulübün, birleşerek 
matlup şartları ihraz ettikleri takdirde bir kulüp halinde çalışmalarına 
d-» müsaade olunur, intibakı kabul veya müracaat etmeyenlerle tahkikat 
neticesinde yukarki şartları cami olmadığı ve noksanları ikmal edeme
yecekleri anlaşılanlar resmî ve temsilî her turlu müsabakalara iştirak
ten ve kanunun gösterdiği menfaatlardan istifade edemezleı. Bununla 
beıaber bu kulüpler de teknik bakımdan Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünün kontroluna tabidirler. 

Madde 68 — Yelken, kürek, motor sporu, tenis, dağcılık, kış spor
ları, avcılık, atıcılık, okçuluk, güreş gibi faaliyetlere müsaade edilen hu
susî karakterde memlekette taammum etmiş veya edecek sporların 
yalnız bir veya b i r kaçı ile iştigal eden ihtisas spor kulüpleri de mü
kellef aza için mecburi olan beden hareketlerini faaliyet programlarına 
koyarak Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün kontrolü altında tatbik 
edeceklerdir. A k s i takdirde bu hareketler mükelleflere civarlarmdaki 
kulüplerde yaptırılır. 

Madde 69 — Kulüp idare heyetleri kulüp talimatnamesine gore 
seçîlir. Kulüp idaresinde nizamname ve talimatnamelere aykırı hare
ketler görüldüğü, spor faaliyetinin müspet b i r netice vermediği ve mak
sattan inhirafı tazammun ettiren diğer her hangi bir hareket veya ida
resizlik bulunduğu takdirde Genel Direktörlükçe tahkikat neticesinde 
hasıl ,olacak kanaat üzerine veya valilerce Genel Direktörlüğe mucıb 
sebeblerle yapılacak teklif üzerine Genel Direktör kultıp idare heyetini 
değiştirir. Bu halde ya kulübün kongresi içtimaa davet edilerek yeai 
idare heyeti seçimi istenir. Ve bu kongrede bölge başkanı tarafından 
bir mümessil bulundurulur; veyahut, icabı halinde, mutat kongreye ka
dar vazifeli olacak b i r muvakkat idare heyeti kulüp azalan arasından 
veya hariçten Genel Direktör tarafından tayin edilir. 

Madde 70 — Kulüplerin dahilî hizmetleri ve çalışmaları ayrı bir 
talimatname ile tesbit edilir. 

Madde 71 — Köylerinde teşkilât yapılacak olan köy muhtarları her 
sene kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren on beş gun zarfın
da beden terbiyesi mükellefiyetine çağırılan gençlerin adlarım gösterir 
bir listeyi köyün gurup veya kulübü başkanına verir ve mükelleflerin 
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kendilerine ve velilerine de tebligat yapar. Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğünün tesbit ve tebliğ edeceği günde bu gençler köyün alanında 
toplanır, muhtar tarafından yoklamaları yapılarak liste i l e kulüp veya 
gurubu başkanına tanıtılır. Bunlar da o günden itibaren emrine giren 
gençleri kutuğe kaydeder ve bedenî faaliyet Genel Direktörlükçe veri
lecek esaslar dahilinde baslar ve devam eder. 

Madde 72 — Koy kulüp veya gurupları başkanları mükellefleri 
muayene eder. Bunlardan vücudu bedenî harekâta müsait olmıyacak 
derecede sakat ve zayıf ve 'hastalıklı olanların veya bu iddiada bulu
nanların isimlerini ust makam vasıtasile bölge başkanlığına b i l d i r i r . 
Bölge başkanları bu gibilerin tıbbî muayenelerini temin eder. Bu mu
ayeneye kadar bu arızalı gençler, beden terbiyesi faaliyetinden istisna 
edilirler. Muayene neticesi gurup başkanının tutacağı gurup kütük def
terine geçirilir. 

Madde 73 — Vilâyet, kaza ve nahiye merkezlerinde v a l i , kayma
kam ve nahiye müdürleri, ordu ve okul dışında mecburî mükellefiyet 
çağında bulunan gençleri Genel Direktörlükçe tebliğ edilecek tarihte 
toplantı yerlerinde bulundurmakla mükelleftirler. Bu toplantının (lis
telerinin tanzimi, i l k tesis edilecek kulüpler idare heyetlerinin seçil
mesi, kulüpler mıntakalarının ayrılması gibi) hazırlık işleri ve tatbik 
şekilleri teferruatı, mahallî istişare heyetlerinin mütaleası alınarak ka
rarlaştırılır. Ve mahallî şartlar dahilinde mevcüd idarî ve inzibatî teş
kilâtla millî irfan müesseselerinden de istifade etmek suretile tatbiki 
temin edilir. 

Madde 74 — İlk teşkil günü bir tören yapılır, bu törende ma
hall i n en büyük mülkî âmiri, istişare heyeti, münasib davetlilerle halk 
tan arzu edenler hazır bulunur. Ayrıca beden terbiyesi ve spor eğlen
celeri tertib edilerek gençlerin hevesleri arttırılır. 

.Madde 75 — Her sene 19 mayıs gençlik ve spor bayramında her 
yerde gençlere and içme töreni yaptırılır. Bu tören münasebetile jim
nastik ve spor şenlikleri de yapılır. Bu merasimin tafsilâtı Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğünün Maarif Vekâletile müştereken yapacak
ları ayrı b i r talimatname ile tesbit edilir. 

Madde 76 — Beden terbiyesi mükellefleri toplu yürüyüşlerle umu
mî toplantılarda bir örnek kıyafette bulunurlar. Fakir olanların kı
yafetleri Beden Terbiyesi bölge başkanlıklarınca temin edilir. Bu kıya
fetin örneği Genel Direktörlükçe tesbit edilerek İcra V e k i l l e r i Heye
tinin tasvibine arzedilir. 

YEDİNCİ B Ö L Ü M 
Malzeme ve tesisler 

Madde 77 — Her kulüp ve gurup kendi ihtiyacı olan tesis ve mal
zemeden basit ve kolaylıkla başarılacak olanlarını veya bunların bazı 
kısımlarını tesbit edilen beden harekâtı ve spor mesaisi zamanlarında 
elbirliği i l e kendileri meydana getirirler. Bu mesai kulüp ve guruplarca 
mecburî beden harökâtile telif edilmelidir ve gençlerin beden harekâtı 
meyanmdaki iş çalışmaları bilhassa teşvik edilir. 

Madde 78 — Kuluplerce meydana getirilemiyen tesisler ve mal
zeme bütçe dahilinden tahsis edilecek para ile Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünün direktif ve talimatı dahilinde bölgelerce meydana ge
t i r i l i r . Vilâyet ve belediye mühendis ve teknik teşkilâtı bu mesaiye yar
dım etmekle vazifelidirler. 

Madde 79 — Bölgelerin gerek bölge varidatı ile ve gerek hususî 
teşebbüslerle yapılacak umuma mahsus bütün spor saha ve tesislerinin 
plânları Genel Direktörlüğün tasdikmdan geçirilir, İstanbul, İzmir gibi 
Genel Direktörlükçe tayin ve tesbit edilecek hususî vaziyeti haiz büyük 
şehirlerde yapılacak ve masrafı (300.000) liradan fazlaya çıkacak olan 
beden terbiyesi ve spor tesislerinin plân işleri müsabaka suretile yap
tırılır. Bu müsabakaya esas olacak program, şartname gibi hususatı, 
alâkalı bölgenin belediye ve vilâyet fen heyetlerinden, bölge beden ter
biyesi istişare heyetinden ve Genel Direktörlük mimarı i l e yine Genel 
Direktörlüğün tayin edeceği mütehassıs i k i zattan murekkeb b i r ko
misyon bilmüzakere tayin ve tesbit ederler. 

Madde 80 — Memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müessese, 
fabrika, ticaret evleri -vesair kurumlar kanunun 21 in c i maddesi muci
bince beden terbiyesi faaliyeti için icab eden jimnastik salonu, spor 
alanı, yüzme havuzu veya saha gibi tesisleri Genel Direktörlükten ala--
cakları plân ve esaslara göre yapmağa ve mütehassıs beden terbiyesi 
öğretmenleri veya antrenörleri tutmağa mecburdurlar. 

Madde 81 — içinde beden terbiyesi ve spor hareketleri yapılan 
her türlü açık sahalarla kapalı salonlarda ve yüzme yerlerinde Genel 
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Direktörlükçe tesbit edilecek esaslar dahilinde sıhhî ve fennî tertibat 
alınması mecburidir. 

Bu tertibatı alamayan tesisler, tertibat alıncaya kadar faaliyetten 
meneddlirler. 

Kanunun 22 ncı maddesinde yazılı resmî tesislerde bu keyfiyet 
vekâleti erince temin edilir. 

Madde 82 — Hakikî ve hükmî şahjslara aid gerek resmi ve gerek 
hususî her nevi 'beden terbiyesi ve spor tesislerinden kanunî muafiyetten 
istifade edenler, kanaat verici bir şekilde başka bir tarafa muhassas 
olmadığı takdirde en az uç gün evvel haber verilmek suretile Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ve bölge başkanlarının tertib edeceği 
müsabakaların yapılması için emre amade bulundurulur. Yalnız okul 
ve askerî tesisler bu hükümden müstesnadır. 

Madde 83 — Resmî müsabakalar hasılatının taksimi sureti Merkez 
istişare Heyetince tanzim ve İcra V e k i l l e r i Heyeti tarafından tasdik 
edilecek bir talimatname ile tesbit olunur. 

Madde 84 — 3530 numaralı Beden Terbiyesi Kanununun 18 ve 
26 ncı maddeleri mucibince hazırlanmış ve Devlet Şûrasınca görülmüş 
olan bu nizamname hükümleri R e s m î Gazetede basıldığı gunun ertesin
den itibaren yürümeğe başlar 

Madde 85 — Bu nizamname hükümlerini İcra V e k i l l e r i Heyeti 
yürütür. 

No Başlığı 
Düstur 

Tertib Cild Sahife 

3512 Cemiyetler Kanunu 
3530 Beden T e r b i y e s i Kanunu 

3 
3 

10 
10 

1535 
1656 

San 

3959 
3961 

İLÂNLAR 
Ankara Valiliğinden. 

Keşif bedeli (23607) hıa (72) kuruştan ibaret bulunan Ankara-ls-
tanbul yolunun 18+800 • 27 + 800 uncü kilometreleri arasındaki kısmın 
esaslı surette tamir işi 25/4/1940 perşembe gunu saat 15 de Vilâyet Dai
mî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeğe 
konulmuştur. 

Teminatı muvakkatesi (1770) l i r a (58) kuruşitur. isteklilerin teklif 
mektupları teminat mektup veya makbuzu ticaret odası vesikası ve vilâ
yet makamından istida ile müracaat edilerek bu iş için alacakları ehliyet 
vesikalarile birlikte sozu geçen günde saat 14 de kadar Encümen Reisli
ğine vermeleri. 

Buna aid keşif ve şartname heı gun Nafıa Müdürlüğünde görüle
bil i r . 

1788/4-2 

Ankara Sıtma Mücadele Reisliğinden : 

Mazot alınacaktır. 
1 — Ankara Sıtma Mücadelesi için lüzumu olan ve açık eksilt

meye konulan 16,5 ton mazota talip zuhur etmediğinden münakaşanın 
10 gün daha temdidine karar verilmiştiı. ihalesi 20/4/1940 cumaıtesi 
günü sabahı saat 11 de Ankara Sıtma Mücadele Reisliği binasında ya
pılacaktır. 

2 — Muvakkat teminat akçesi olan 220 l i r a 20 kuruş % 7,5 hesabile 
ihale saatından bir saat evveline kadar nakit veya banka mektubu olarak 
komisyonda Sıtma Muhasipliği Veznesine yatırılmış olacaktır. 

3 — Alınacak mazotun şartnamesini görmek, anlamak isteyenler 
Ankara Sıtma Mücadele Reisliğine müracaat etmeleri. 

1804/3-7 

D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I U. M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N 
Eskişehirde Devlet Demiryollarına aid Çırak Mektebi ik m a l i ne-

vakıs işlerinden elektrik» telefon, ve sinyalizasyon tesisatı ile sıhhî (tesi
sat ve döşeme, sıva badana işleri (şartname ve fiyatlarda gereken tadilât 
yapılarak) yeniden kapalı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden eksilt
meye konmuştur. 

1 — Bu işlerin muhammen keşif bedeli 165.000 liradır. 
2 — istekliler bu işe aid şartname, proje ve diğer evrakı Devle L 

Demiryollarjnın Ankara ve Sirkeci veznelerinden (825) kuruş mukabi
linde alabilirler. 

3 — Eksiltme 29/4/1940 tarihine rastlayan pazartesi gunu saat 
16 da Ankarada D. D. Y o l Dairesinde toplanacak merkez 1 komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin teklif mektupları ile 
fcirlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aym gün saat 15 e kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır., 

a) 2490 numaralı kanun ahkâmına uygun 9500 liralık muvakkat 
teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
c) Bu iş için Münakalât Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası 

Ehliyet vesikası için ihale gününden en az sekiz gun evvel istida 
ile Münakalât Vekâletine müracaat edilmesi. 

5 — Şartnamelerde elektrik ve sıhhî tesisat malzemesinin piyasa 
mevcuduna göre tedarik edileceği nazarı itibare alınmıştır. 

1808/4- 2 

Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına 100 ton 
elektrolit'tutya alınacak 

Tahmin edilen bedeli (23.000) l i r a olan 100 ton elektrolit tutya 
müteahhit nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Satın Alma Komisyonunca 15/4/1940 pazartesi gunu saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecektir Şartname parasız olarak komisyondan \e-
ri l i r . T a l i p l e r i n muvakkat teminat olan (1725) l i r a ve 2490 numaralı 
kanunun 2 \e 3 uncu maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıkla 
rina ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesi-
kasile mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1791/3-3 

60 ton 1,20 - 1,25 mm. kalınlığında 
demir saç alınacak 

Tahmin edilen bedeli (20.400) l i r a olan 60 ton 1,20 - 1,25 mm. ka
lınlığında demir saç Askerî Fabrikalar Umum Mudurluğu Merkez Satın 
Alma Komisyonunca 18/4/1940 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veril i r . Talip
lerin muvakkat teminat olan (1530) l i r a ve 2490 numaralı kanunum 
2 ve 3 üncu maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve 
bu isle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile 
mezkûr gun ve saatte komisyona müracaatları.. 

1802/3-? 

Muteahhıd nam ve hesabına 5 aded torna 
tezgâhı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (20 000) l i r a olan 5 aded torna tezgâhı mu-
teahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Mudurluğu Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 20/4/1940 cumartesi gunu saat 11 de pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan v e r i l i r 

T a l i p l e r i n muvakkat teminat olan (1500) l i r a ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 uncu maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile 
mezkûı gun v saatte komisyona müracaatları 

1822/3-1 

Muteahhid nam \e hesabına 
770 aded bo. 47/130 A. 
150 » bo. 43/10 Sol. 
150 » bo. 43/10 Sol. 

Tahmin edilen bedeli (17.901) l i r a olan yukarıda yazılı uç kalem 
ve cem'an 1170 aded bohlerit F marka sert maden kalemleri muteahhid 
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nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma Komisyonunca 20/4/1940 cumartesi gunu saat 11,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1342) l i r a (58) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 uncu maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile 
mezkûr gun ve saatte komisyona müracaatları. 

1823/3-1 

M. M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

100 ton ağır benzin pazarlıkla sallın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(25.000) l i r a olup kat'î teminat mikdarı (3750) liradır. Pazarlığı 
16/4/1940 salı gunu saat 10 da Hava Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır, îdarî ve fennî şartname her gün öğleden sonra komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin muayyen gun ve saafcta kat'î teminat ve kanunî belge-
lerile komisyonda bulunmaları. 

1841/2-1 
— — * 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

1 — B i r metresine yetmiş kuruş kıymet tahmin edilen ındantren 
boyalı yuz seksen beş bin metre vasıf ve örneğine uygun yazlık elbise
lik kumaş 19/4/1940 cuma günü saat onda kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 650 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 7725 liralık i l k teminat sandık 
makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu eksiltme 
günü saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

1736/4-3 • 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden 

S i c i l l i Ticaretin 1089 numarasında museccel olan Ankara Halk San
dığı Turk Anonim Şirketi hissedarlar umumî heyetinin 22 mart 1940 ta
r i h l i alelade toplantısına aid zabıtnamenin ve bu zabıtnamede yazılı hu-
susatın, idare meclisi azalarından istifa edenlerin yerine Dilâver Argun 
ve Yakup Gursel'in intihap edildiklerinin ve 1940 yılı murakıblıklarına 
Ankara Idareı Hususiye Mudüru Hal i m Demirtaş ile Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Merkez Mudur Muavini Sadi Cafer Baran'ın tayin 
olunduklarının vaki olan talebe mebni, dairede mahfuz vesaike müste
niden 8/4/1940 tarihinde tescil edildiği ilân olunur 

1821 

Hayrabolu Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Uzunköprünün Çongara Köyünden Hatice i l e Hayrabolunun Hisar 
Mahallesinden mahalli ikameti meçhul Mustafa oğlu Hüseyin ve Mus
tafa kızı Şevkiye ve Lüleburgazın Dere Mahallesinde Rıza karısı Vas-
fiye ve Mustafa karısı Munise aralarında şayian hisseli Hisar Mahal
lesinde vaki sağı Sabri, solu Mustafaya satılan hane, arkası İbrahim 
hanesi, önü yol i l e mahdud 800 zira arşın mikatrında kuyu ve avluyu 
şamil bir bab hanenin hissedarlar arasında taksimi ka b i l olmadığından 
takdir edilen 250 l i r a üzerinden satılarak bedelinin taksimine karar 
verilmiştir. 

Günü olan 10/5/1940 cuma günü saat 14 ten 15 e kadar Hayrabolu 
Sulh Hukuk Hâkimliğine müracaatları ve o gün mukadder bedelin 
% 75 i n i bulmadığı takdirde i k i n c i artırma 25/5/1940 cumartesi günü 
saat 10 dan 10,30 a kadar kat'î ihalesi icra kılınacağı ve ber mucibi karar 
satılmak üzere açık artırmaya vaz olunmuştur. 

Artırma peşin olup artırmaya iştirak edecek müşterilerin muham
men kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lâsırndır. 

Artırma şartnamesi 10/4/1940 tarihinde her kesin görebileceği dai
rede mahalli mahsusuna ilsak edilecektir. 

10/5/1940 cuma gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairede icra edilecek 
birinci artırma neticesinde artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 
sini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit edilerek 25/5/1940 cumartesi günü saat 10 
dan 10,30 kadar icra edilecek ikinci artırma neticesinde en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 126 ncı maddesi 
mucibince hakları tapu s i c i l l i ile sabit olmaıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarının ve husu-
sdle faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 

gun zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize müracaatları, aksi 
takdirde hakları tapu s i c i l i i l e sabit olmıyanlar satış tutarının 'paylaş
masından hariç kalırlar. Dellâliye resmi vesair bilcümle masraflar alı
cıya aittir. Daha fazla malûmat almak isteyenlerin dosyasını görmek 
üzere daireye müracaatlaıı ilân olunur 

Şebin Karahisar Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Muzahereti Adliyeye N a i l Şebin Karahisarın Müftü Mahallesinden 
Ölü Servet kızları Neriman ve Muhibe vel i l e r i anneleri Naile Kızıl Şebin 
Karahisar Asliye Hukuk Mahkemesine bilmüracaa kocası Servet 1925 sene
sinde İnebolunun ıCamikebir Mahallesinden Ömer kızı Zehrayı boşaya-
rak ayrılmışlarken Zehramn nüfus kaydınca halen Servetin karısı ola
rak gorunmekde olduğundan Servetle Zehranın evlilik kayıdlarının 
terkinini dava eylemiş ve icra kılınan duruşmaları sonunda ölü Servetin 
Kanunu Medeninin neşrinden evvel 1340 veya 1341 seneleri içinde ahkâmı 
sabıka veçhile karısı Zehrayı boşadığı şehadetle sabit olunduğundan 
Kanunu Medeninin şekli tatbiki hakkındaki kanunun dokuzuncu mad
desine tevfikan Kanunu Medeninin meriyetinden evvel boşamış olduğu
nun subutuna k a b i l i temyiz olmak üzere 22/3/1940 tarihinde gıyaben 
karar verildiği ve Zehranın mahalli ikameti meçhul bulunması hasebile 
tebliğ makamına kaim olmak üzere H. U M. K, 142 nci maddesine tev
fika n ilânen tebliğ olunur. 

1799 
I 

Seydişehir Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

İlçemizin A l a y l a r Mahallesinden Gulsun Çiçek 1938 senesinde vefat 
ettiğinden ölüye kefen, l i f , sabun ve tahta alıverdiğini ve kabrini kazdır
dığını ve bu hususta 544 kuruş para sarfeütiğinden mirasçıları Bursada 
Hükümet Caddesinde ve Araplar Mahallesinde 11 sayılı evde paslıoğlu 
Möhmed ve İzmirde Ismetpaşa bulvarında müstecir Hüseyinoğlu Ahmed 
olup bunlardan tahsiline karar verilmesini Seydişehirden Ömer Teyraki 
taleb etmekte ise de bunlardan Ahmedin ikametgâhı meçfhul olduğundan 
tebligatın ilân suretile icrasına karar verilmiştir. Bermucibi karar bun
lardan Ahmedin muddeaaleyh sıfatile muhakemesi tayin kılınan 
17/4/1940 çarşamba günü saat 10 da Seydişehir Sulh Hukuk Mahkeme
sinde bizzat hazır bulunması veya kanunî bir vekil göndermesi lâzımdır. 
Aksi takdirde muhakeme gıyabında cereyan edeceğinden gıyab kararı 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

1815 

Borsada 
ve Tahvilatın 12/4/1940 tarihindeki 

kapanış fiatlan 
L. Kr. S. 

% 7 % 1933 Türk Borcu Tranç I 19 72,50 
İkraroiyeli % 5 Faizli 1933 istikrazı (Ergani) A B C . 20.06,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum Tertib II 19.56.— 

Kambiyonun 12/İ/1940 tarihindeki 
kapanış fiatian 

Ç E K L E R 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fransrz Frangı . . 
100 Liret 
100 isviçre Frangı . , 
100 Florin ... . 
100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahmi . 
100 Leva 
100 Çekoslovak Kuronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kuronu , . . 
100 Ruble 

L, Kr. S. 

5.24,-
149.-,-
2.96,47 
7.51,25 

29.27.25 
78.36,-

22.08.75 
0.97,-

1.82,-

13.61,— 
27.22,-
0.62,50 
3.54,-

35.31,-
31.00,50 

» » • I • 
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Emvali gayri menkule ve Ikrazat Bankası T. T. Ş. niıı 31 birincikânun 1939 tarihindeki senelik bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

Tediye edilmemiş sermaye 

Muhab i r bankalar 

İpotek mukab i l i avanslar : 
a) Banka namına 
b) Eşhası sal. namına 

Sair muhtelif borçlulaı 

Kâr ve zarar hesabı : 
1938 den naki l 
1939 senesi kân 

Kefaletten borçlular : 
a) îp . m. kef. b. 
b) Sair borçlular 

Yekû un 

T. L . T. L . 

45.000. 

11269,21 

41766,07 
46 500, 

209,27 

4.794,46 
492,31 4.302,15 

152.046,70 

33.000 
120 33.120, 

185.166,70 

T. L . 

Sermaye 

Muhab i r bankalaı 

2999 numaralı kanun mucibince ihtiyat hesabı 

Sair muhtelif alacaklılar 

Kefaletten alacaklılar 

60.000,— 

44.766,07 

] 59.10 

47121,53 

152.046,70 

33.120 — 

YekÛ un 185.166,70 

Kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U P 

Maaş ve ücretler 

İdare masrafları 

V e r g i ve harçlar 

Ver i l en faiz 

1939 senesi kârı : 

2999 numaralı kanun mucibince ihtiyata alınan 

1940 senesine devir edilen 

Yekûn 

T. L . T. L . 

1.030,— 

285,92 

841,16 

223,27 

59,35 

492,31 551,66 

2.932,01 

Alınan faiz ve kumusyon 

Yekûn 

2 nisan 1940 P u l 
K i l i s e : E m v a l i G a y r i Menkule ve Ikrazat 

Bankası v 

İmza : A . Hendel imza : J . Posth 

T. L . 

2.932,01 

2.932,01 

1789 

A B O N E Ş A R T L A R I 

Abone seneliktir. Abone bedeli 
Ankara için : 7.5 lira 
Vilâyetler » : 9 > 
Ecnebi memleketler için 75 lira 

B. M M aın ha tçtuna senesine aid Zabıt Cerideleri Lir 
aenelık addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 
abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misime iblâğ olunur 

İ L A N Ş A R T L A R I 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî * > 10 > 
ücret alınır 

N üshası 2,5 kuruştur 

100 kuruştan fazla tedı>at 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabıdır 

Devlet Matbaa» 
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                 Sayfa 
 
Kararnameler 
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