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BÎRÎNCÎ MADDE — Dahilî telgraflardan alınacak ücretler Nafıa vekâletin
ce tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir tarifeye göre istifa
olunur.
İKÎNCÎ MADDE — Muvazenei umumiye ve hususiye ve belediyeler ve mül
hak bütçelere dahil resmî makamların açık ve kapalı dille yazılı telgrafları mevcud
tarifenin üçte biri ücrete tâbidir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Alâkalı vekâletin talebi üzerine Posta ve telgraf idaresi
nin vereceği istatistiklere müsteniden yukarıdaki maddede yazılı resmî makamla
rın mensub olduğu dairelerden veya vekâletlerden alınacak telgraf ücretleri senelik
maktu bir miktar üzerinden istifa olunabilir. Bu maktu miktarlar P. T. T. idaresi
nin istatistiklerinde taayyün edecek bir sene evvelki miktardan aşağı olamaz.
Bu hususta yapılacak mukavelenamelerin îcra Vekilleri Heyetinin tasdikma ik
tiran etmesi lâzımdır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mukaveleye bağlanan daireler, telgraf ücretlerinin
bir aylık tutarını, her ay peşinen Posta ve telgraf idaresine ödemeğe mecburdurlar.
BEŞÎNCÎ MADDE — Yukarıda yazılı tarife veya mukaveleye göre Posta ve
telgraf idaresince yukarıdaki resmî makamların mensub olduğu daire veya vekâ
letlerden alınacak ücretlerin tahsil şekli, Nafıa vekâletince yapılacak bir talimat
name ile tayin olunur.
ALTINCI MADDE — Reisicumhurun telgraf muhabereleri ücretten müstesna
dır.
YEDÎNCÎ MADDE — Telgraf ücreti olarak daire bütçelerine konan tahsisat
diğer fsaıllara nakledilemez.
SEKÎZÎNCÎ MADDE — 406 numaralı kanunun 29 ncu maddesile 1172 numaralı
kanun ve 406 numaralı kanunun 33 ncü maddesini tadil eden 1361 numaralı ka
nun ve 1899 numaralı kanunun 2 nci maddesinin yıldırım işaretile telgraflar ücreti
ne müteallik hükmü ve bu kanıma muhalif diğer hükümler mülgadır.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümleri 1 haziran 1936 tarihinden
itibaren başlar.
ONUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerinin icrasına îcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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