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Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı kanunun
ğiştirilmesi hakkında kaun

bazı maddelerinin de

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 10.VII1.1944 - Sayı: 5779)
No.
4647

Kabul tarihi
S.Vm.1944

BİRİNCİ MADDE — 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı
kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Umumî muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçelerle idare olunan
dairelerden ve belediyelerden tevdi olunan açık ve şifreli telgraflardan telgraf ta
rifesinde yazılı ücretlerin tamamı alınır.
İKİNCİ MADDE — Aynı kanunim üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:
TImumî muvazeneye djh.il veya mülhak bütçeli dairelerin ve istedikleri takdir
de hususi idarelerle belediyelerin dahilî telgraf ücretleri bütçenin ihzar edildiği
malî seneden bir evvelki malî senede Posta, Telgraf ve Telefon İdaresince tutul
muş olan istatistiklere müsteniden ve mer 'i tarifeye göre mektu olarak alınır. Dai
reler bu işe lüzumlu olan tahsisatı her sene bütçelerine koyacakları gibi hususi
idarelerle belediyeler de bu iş için gereken tahsisatı kendi bütçelerine koyarlar.
Umumî muvazeneye dâhil olmak veya mülhak bütçe ile idare edilmek üzere ye
niden kurulacak vekâlet ve dairelerin telgraf ücretleri bu vekâlet veya dairelerin
teşekkülünü takibeden ay veya aylar içinde Posta, Telgraf ve Telefon İdaresince
tutulacak istatistiklerin vasatilerine göre sene içinde keza maktuan altnıır. Bu he
sap ertesi sene için de esas tutulur.
MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı sonuna kadar birinci maddede yazılı
ücretlerin yüzde ellisi alınır.
1947 malî yık sonuna kadar hor maLî yıl iptidasından evvel bütçe vaziyetine
göre birinci maddede yazılı ücretlerin yüzde ellisininin alınmasına İcra Vekilleri
Heyetince karar verilebilir.
Bu tenzilât dolayısiyle husule gelecek para kesirleri yirmi paraya iblâğ olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1. V I . 1944 tarihinden mer'idir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
5 Ağustos 1944

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 4 . VIII. 1944 ve 1/253
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
: 5 . VIII. 1944 ve 4/689
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
dit ve sayfa numaraları
:
9
62
12
105
13
62:63

