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No. Kabul tarihi 
3527 29 - VI - 1938 

BİRİNCİ MADDE — istiklâl mahkemeleri kararile mahkûm edilmiş olanlar 
af edilmişlerdir. 

Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkûmiyetleri infaz olunanlar hakkında bütün 
hukukî ve ferî netayiç ve tesiratma şamildir. 

İKİNCİ MADDE — Lozanda akdolunan 24 - V H -1923 tarihli umumî af beyan
name ve protokolunda mevzubahs yüz elli kişilik listede isimleri yazılı şahıslar afo-
lunmuşlardır. 

Şu kadar ki, bu şahıslara, mesbuk memuriyetlerinden dolayı tekaüd maaşı tah
sis edilmez ve bu şahıslar kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren sekiz sene 
müddetle Türk ceza kanununun 20 nci maddesile diğer kanunlara göre amme hiz
metlerinden sayılan işlerde kullanılmazlar ve bulunamazlar. 

Bu kanunun meriyetinden evel 1064 sayılı kanunun hükümlerinden doğan bü
tün hukukî netice ve muameleler mahfuzdur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 25 eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 mayıs 1926 tarih ve 854 
sayılı kanunlara göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca haklarında bir daha 
Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemelerine karar verilen eşhasın ve 24 mayıs 
1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla Âli karar heyeti ve 26 teşrinievvel 1933 tarih ve 
2330 sayılı kanunun 12 nci maddesi mucibince Devlet Şûrası mülkiye dairesi taraf
larından tedkik ve tasdik edilenler de dahil olmak üzere verilmiş olan kararlar re-
fedilmiştir. 

Ancak bu suretle haklarındaki karaı lar refedilmiş olanlar bu kanunun meriye
tinden itibaren iki sene müddetle maaşlı memur olarak istihdam edilemezler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci ve üçüncü maddeler hükmünden istifade 
edenler hakkında Hâkimler ve Memurin kanunlarile bunlara müzeyyel kanunlara 
ve sair hususî kanunlara göre yapılmış ve yapılacak olan bütün inzibatî muamele
lere ve askerlikten tard ve ihraç cezalarına ve askerî nisbetlerinin kesilmesi ka
rarlarına af fin ve ref i hükmünün şümulü yoktur. 

BEŞİNCİ MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı af ve refi hükümle
rinden müstefid olan şahıslar lüzum görülürse icra Vekilleri Heyeti kararı ile va
tandaşlıktan iskat edilebilirler. 

ALTINCI MADDE — 28 mayıs 1927 tarih ve 1064 sayılı kanun ilga edilmiştir. 
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heye

ti memurdur. 

7 temmuz 1938 
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