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B t R l N C l MADDE — Türk bayrağı bu kanıma bağlı örnekte gösterilen şe
kil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - } il diz konmak, şartile,
yerli şaliden yapılır.
Ancak şalûıin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznilo
zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.
İKİNCİ MADDE — Ordu kuvvetlerde resmî daire ve teşekküller tarafından
bayrakların çekiliş \e indirilişlerinde \e sair hususlarda yapılacak türen ve bun
ların kullanacakları hususî alâmet \e fılâmalanıı şekilleri, nisbetleri \ e cinsleri
ve Türkiye Cünıhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binala
rına (uluslararası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve
resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının ve diğer hususî
bayrakların ve forsların gerek temsil \e gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çe
kileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve hu kanunun tatbik şekilleri bir nizam
name ile, tesbit edilir.
ÜÇÜNDÜ MADDE — Türk bayrağı ordu kuvvetlerde resmî dairelerde ve mil
lî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki li
manlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harb ve tüccar gemilerinin bay
raklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konu
labilir.
Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müd
detçe bayrak gece ve gündüz çekil i kalır.
Her gün bayrak çekecek rsemî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından ta
yin edilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Yas alâmti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği
haller ve devam müddeti Devlet protokölünce tesbit ve vaktinde alâkadar daire
lere bildirilir.
BEŞİNCİ MADDE •— Resmî dairelerde ve teşekküllerde
iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

çekilecek bayrak, bu

ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerine , ve yapılacak nizamnameye
muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler,
Türk ceza kanununun 52G ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muha
lif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indi
rilir.
YEDİNCİ MADDE — Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı
ahkâmına tâbidir.

kendi hususî

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.
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DOKUZUNCU MADDE -— Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe icra Ve
killeri heyeti memurdur.
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