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üürkiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilûmum mebanii resmiye ve milliye üze

rindeki tuğra ve medhiyelerin kaldırılması hakkında kanun 

(Resmî Ceride ile nefir ve ilâm : 15/VI/1927 - Süyı : 608) 

No. 
1057 

B Î R l N C l MADDE — içinde Devlete mütehattim bir vazife icra, yahud Hü-
aımetin veya belediyelerin efrad ile zarurî ve kanunî olan münasebetlerini te
nine tahsis edilen binalarla alelûmum mekteb binalarında vaktile Osmanlı sal-
anatmı temsil için konulmuş olan, yahud vaziyetlerine göre halen temsile delâ-
et eden tuğra veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanların medihlerini 
htiva 'eden kitabeler hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. Bu kabîl tug-
'a ve arma ve kitabe bulunan hususî binalar, bunlar kaldırılmadıkça veya 
iîtülmedikçe yukarıda zikrolunan faaliyetler ve münasebetlere tahsis olunamaz. 

İ K İ N C İ MADDE — Birinci maddedeki kayidlerin şümulü dahilinde olan tuğra 
re arma ve kitabeler Devlet veya belediye malı olan binalarda bulunduğu halde 
aldırılarak müzelere konulur. 

Yerlerinden kaldırılmalarile gerek kendilerinin, geıek bulundukları binala-
ın, bediî veya tarihî kıymetlerine halel gelecek olanlar, eserin ve bulunduğu ma-
lallin bediî kıymetini nakisedar etmemek üzere münasib vesait ile örtülür. 

ÜÇÜİNPCÜ MADDE — Alâkadar vekâletlerin müracaatı üzerine Devlet bina
l ı n d a n hangi eserlerin kaldırılması veya örtülmesi lâzımgeldiğini tayin ve ör
ülmesi lâzım ise şekil ve suretini tesbit ile karar vermek Maarif vekâletine 
iddir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına İcm Vekilleri Heyeti memurdur. 
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