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Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : l/VI/1935

- Sayı

: 3017)

No.

K a b u l tarihi

2739

27 - V - 1935

B Î R l N C l MADDE — Ulusal bayram yalnız Cumhuriyetin ilân edildiği 29 ilk
teşrin günüdür. Türkiyenin içinde ve d şmda Devlet adına yalnız o gün tören ya
pılır. Bayram 28 ilk teşrin öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 günleri devam
eder.
i K Î N C l MADDE — Genel tatil günleri şunlardır:
A - Zafer bayramı; istiklâl savaşında son zaferin kazanıldığı 30 ağustos günü
(Bu gün Millî Müdafaa vekilliği tarafından hazırlanacak programa göre süel tören
yapılır).
B - Ulusal egemenlik bayramı; 22 nisan öğleden sonra ve 23 nisan günü.
C - Bahar bayramı; mayısın birinci günü.
D - Şeker bayramı; üç gün.
E - Kurban bayramı; dört gün,
E - Yılbaşı günü; her yıl birinci kânunun 31 nci günü Öğleden sonra ve ikinci
kânunun birinci günü.
Bu maddede yazılı tatil günlerinde ve birinci maddede yazılı ulusal bayramın 28
ve 30 ilk teşrin günlerinde hususî yerlerin kapanması mecburî değildir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten eksik ol
mamak üzere cumartesi günü saat 13 te başlar. Halkın yemesi, içmesi, giyinmesi
gibi zarurî ihtiyaclarile alâkalı alış, veriş dükkân ve mağazaları hakkmda cumartesi
günü hafta tatili kanunu hükümleri tatbik edilmez.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 25 haziran 1325 tarihli, 23 nisan 1337 tarih ve 112 nu
maralı, 24 ilk teşrin 1339 tarih ve 362 numaralı, 19 nisan 1341 tarih ve 628 numara
lı, 1 nisan 1926 tarih ve 795 numaralı kanunlarla 2 ikinci kânun 1340 tarih ve 394
numaralı hafta tatili kanununun birinci maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerini icra Vekilleri Heyeti yerine ge
tirir.
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