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    Madde 1 - Türkiye'de her türlü baski usulleriyle basilip 
nesredilen ikinci  maddede yazili basma yazi ve resimleri basanlar 
bunlarin bes nüshasini Maarif   Vekaletinin emrine vermege 
mecburdurlar.                                         
                                                                                 
 
    Madde 2 - Birinci maddeye göre verilmesi mecburi olan basma yazi 
ve resimler sunlardir:                                                               
    Gazeteler, ajans tebligleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, 
tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskilar 
(gravür), her çesit resimler, sanat kiymetini haiz duvar ilanlari, 
kilavuzlar, planlar, krokiler, destan ve sarki   mecmualari, musiki 
notalari, dans notalari ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve sir-ketlerce 
nesredilen raporlar, her çesit kataloglar, takvimler, yilliklar, 
yillaçlar ve muhtiralar.                                                            
     
     Memleketin kültür hayatiyle alakasi oldugu Maarif Vekilligince 
tesbit ve    ilan olunan eserler de bu mecburiyete tabi tutulabilir.                 
                                                                                 
    Madde 3 - Yukarki maddede yazili eserler azami on bes gün içinde 
Maarif Vekaletinin bu isle alakali teskilatina gönderilmek üzere 
makbuz mukabilinde mahalli Maarif idarelerine verilecektir.                          
                                                                                 
 
    Madde 4 - Hükümetçe mahrem tutulan nesriyat müstesna olmak üzere 
resmi matbaalar veya resmi müesseseler tarafindan çikarilan basma 
yazi ve resimler de bu kanun hükmüne tabidir.                                        
    Tahviller, çekler ve pullarla kiymetli kagitlar da üzerlerine 
iptal edildigi isaret ait oldugu Vekalet, daire ve müesseseler 
tarafindan üçüncü maddede yazili teskilata verilir.                                  
                                                                                 
 
    Madde 5 - Birinci maddede yazili mecburiyetten asagida gösterilen 
basma yazi ve resimler müstesnadir:                                                  
    a) Resmi dairelerin cetvelleri, defterleri, makbuzlari, 
formülleri, baslikli kagit ve zarflari gibi her türlü hizmet evraki;                 
    b) Ticarethanelerin, sirketlerin ve fabrikalarin tarife, etiket, 
fatura,defter, ilan gibi basma yazi ve resimleri;                                    
    c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve ilan kartlari, 
baslikli kagit ve zarflar ve lokantalarin yemek listeleri gibi sahsi 
basma yazi ve resimler ve her nevi biletler.                                         
 
    Madde 6 - Tadilen veya aynen tekrar tabolunan hatta yalniz kabi 
degisen      
eserlerin de tekrar verilmesi mecburidir.                                        
 
    Madde 7 - Türkiye'de mütemekkin hakiki ve hükmi sahislar 
tarafindan, Türkiye'de nesredilmek üzere, ecnebi memleketlerde 
bastirilarak Türkiye'ye ithal edilen eserler dahi isbu kanunun 
hükümlerine tabidir. Ancak bu türlü eserleri üçüncü maddeye göre 
Hükümete vermekle bu eserlerin Türkiye'deki nesirleri mükelleftir.                   



 
    Madde 8 - Bu kanuna göre derlenecek eserler asagida yazili 
yerlere verilir:  
    a) Bir nüsha milli kütüphaneye (bu kütüphane teskil olununcaya 
kadar derlenen basma yazi ve resimler Maarif Vekilliginin bu ise 
memur edilen teskilatitarafindan hifzolunur);                                        
    b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;                                     
    c) Bir nüsha Istanbul Üniversitesi Kütüphanesine;                            
    d) Bir nüsha Istanbul Umumi Kütüphanesine;                                   
    e) Bir nüsha Izmir Umumi Kütüphanesine.                                      
 
    Madde 9 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çikarilan kitap ve 
sair basma yazi ve resimlere ait mecburiyetler de her forma, cüz veya 
cildin çikarilan nüshalarinin verilmesi suretiyle ifa olunur.                        
 
    Madde 10 - Verilmesi mecburi olan basma yazi ve resimleri müddeti 
içinde vermiyenler Maarif Idaresinin müzekkeresi üzerine mahkemece 
elli liradan asagi  olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandirilir 
ve vermedigi basma yazi ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur.                  
 
    Madde 11 - Usulü dairesinde aldiklari ruhsatnamelerle Türkiye'de 
hafriyat  yapan yabanci mütehassis ve alimler yaptiklari bu hafriyata 
ait olarak Türkiye  disinda bastirip nesrettirdikleri eserlerin alti 
nüshasini Maarif Vekilligi emrine vermege mecburdurlar. Bu gibilere 
hafriyat için izin verildigi sirada bu madde hükmüne riayet 
edeceklerine dair kendilerinden yazili taahhüt alinir.      
    Bu maddeye göre Maarif Vekilligi emrine verilen nüshalar asagida 
yazili yerlere dagitilir:                                                            
    a) Iki nüsha Milli kütüphaneye (Bu kütüphane teşkil olununcuya 
kadar Maarif Vekilliğinin derleme islerini görecek teşkilat 
tarafından hıfzolunur);           
    b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;                                     
    c) Bir nüsha Maarif Vekilligi Müzeler Dairesi Kütüphanesine;                 
    d) Bir nüsha İstanbul Asari Atika Müzeleri Kütüphanesine;                    
    e) Bir nüsha Türk Tarihi Tetkik Heyeti Kütüphanesine;                        
 
    Madde 12 - Hükümetçe menolunan ve müsadere edilen basma yazi ve 
resimlerin  beş nüshası bu ise memur makamlar tarafından Maarif 
Vekilliği emrine teslim olunur. Su kadar ki açıkta tutulması caiz 
görülmiyen böyle basma yazı ve resimler kilit altında ayrıca muhafaza 
olunur.                                            
 
    Madde 13 - Bu kanunda gösterilen vazifeleri yapmakla beraber 
derlenen eserleri teslim almak, tasnif, kayıt ve muhafaza etmek ve 
her nevi kitâbiyat fihristlerini tanzim ve neşretmek işleriyle 
uğraşmak üzere derece, adet ve maaşları (1) numaralı cetvelde 
gösterilen memurlar, 2287 numaralı kanunun 23 üncü maddesine bağlı 
cetvelin (Maarif Daireleri) kısmına ilave olunmuştur.                 
 
    Madde 14 - 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine baglı cetvelin 
Maarif Vekaleti kısmında Devlet Matbaası kadrosunda derece adet ve 
maaşları (2) numaralı  cetvelde gösterilen memuriyetler 
çıkarılmıştır.                                  
 
    Madde 15 - Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.                             
 
    Madde 16 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.               


