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Madde 1- Bu kanunun belediyelere ve muhtarlara tebliği tarihinden itibaren bir buçuk ay
içinde her aile reisi kendi evindeki veya emri altındaki, her veli velâyetindeki, her vasi vesayetindeki
nüfusta yazılmamış kimseleri; bunlardan evlilikleri kaydedilmemiş olanların evliliklerini ve ölmüş
veya kaybolmuş olupta nüfustan silinmemiş bulunanlarını köyde muhtar ve ihtiyar heyetine, kasaba ve
şehirlerde belediyelere bildirmeğe mecburdur.
Nüfusa yazılmamış reşitler de muhtarlara veya belediyelere ve yahut nüfus dairelerine
müracaat ederek kendilerini yazdırmakla mükelleftirler.
Madde 2- Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri, belediyeler veya memur ettikleri kimseler;
kendilerine haber verilen gizli nüfusları, kayitsiz evlenmeleri, silinmemiş ölümleri ve kayıpları ayrı ve
nümunesine uygun defterlere yazıp tasdikli olarak birinci maddede yazılı müddetin hitamından
itibaren bir ay içinde kaymakamlara ve merkez kazalarında valilere bir makbuz mukabilinde vermeğe
mecburdurlar.
Madde 3- Bu defterlerle muhtar ve ihtiyar heyetleri ve belediyeler tarafından daha evvel
verilmiş olanlara yazılan doğum, ölüm, evlenme ve boşanma vak’alarından pul aranmaz. Bu kanunun
neşrinden sonra nüfus dairelerine verilecek doğum, ölüm ve evlenme vak’aları ilmühaberlerine de pul
yapıştırılmaz.
Madde 4- Bu kanunun belediyelere ve muhtarlara tebliğinden itibaren bir buçuk ay sonra
evinde veya işinde nüfusa yazılmamış kimseleri ve silinmemiş ölümleri ve kayıpları ve kayitsiz
evlenmeleri bildirmiyenlerden;
Yeni doğumları bir ay ve ölümleri on gün içinde nüfus dairelerine haber vermiyenlerden;
Evlenmeyi on beş gün içinde nüfusa kaydettirmiyenlerden ve kendini kaydettirmiyen
reşitlerden mazeretlerini isbat edemedikleri takdirde mahallî idare heyetlerinin kararile bir liradan on
liraya kadar para cezası alınır. Tekrar edenler hakkında bu ceza iki kat olarak tayin olunur.
Madde 5- Gizli nüfus, silinmemiş ölüm ve kayıp, yazılmamış evlenme vak’aları defterlerini
ikinci maddede yazılı müddet içinde tasdikli olarak vermiyen muhtar ve belediye reisinden veya
vekilinden veya belediye reisi veya vekillerinin memur ettiği kimselerden mahallî idare heyeti kararile
beş liradan yirmi beş liraya kadar para cezası alınır. Mükerrirler hakkında ceza iki misline ve ısrar
edenler hakkında da beş misline kadar arttırılır.
Köyünde mektum nüfus ve silinmemiş ölüm ve kayıp ve yazılmamış evlenme ve boşanma
vak’ası bırakan muhtar ve ihtiyar heyetlerinden beş liradan on beş liraya kadar aynı suretle ceza alınır.
Madde 6- İdare heyetlerince hükmolunan cezalar kat’î olup tahsili emval kanununa tevfikan
tahsil olunur.

Madde 7- Bu defterlerin esas defterlerine yazılması, gizli nüfuslara nüfus cüzdanı verilmesi,
bunların yıllarına göre tasnif ettirilmesi, istatistik cetvelleri çıkarılması ve mektum nüfus vak’aları
yazımının şehir ve kasaba ve köylerde takip edilmesi işlerinde vali ve kaymakamlar işleri müsait diğer
Devlet daireleri memurlarından münasip gördüklerini yardımcı olarak kullanmağa salâhiyetlidirler.
Vali ve kaymakamların gösterecekleri bu işleri bu memurlar görmeğe mecburdurlar.
Madde 8- Bu kanunun neşrinden üç ay geçtikten sonra gizli doğum, ölüm ve kayıp ve
evlenme vak’ası haber verenlere alınacak cezanın yarısı, tahsisat aranmasına ve başka merasim
icrasına lüzum kalmaksızın mahallî idare heyeti kararı ile verilir.
Madde 9- Gizli doğum, ölüm, evlenme ve boşanma vak’alarının vaktinde yazdırılmamasından
dolayı verilecek cezalar için müruruzaman cari olmaz.
Madde 10- Bu kanuna aykırı hükümler kaldırılmıştır.
Madde 11- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 12- Bu kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

