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Fasıl : I
Umumî

hükümler

B Î R Î N C Î MADDE — Elektromanyetik dalgalar vasıtasile her nevi resim, işa
ret ve sesleri vermeğe ve almağa yarayan bilûmum telsiz tesisatı ve işletilmesi Hü
kümetin inhisarı altındadır.
Î K Î N C İMADDE — Türkiye topraklarında, Türk deniz veya lıava gemilerile
tayyarelerinde her nevi telsiz tesisatı vücüde getirilmesi ve kezalik ruhsat alına
rak evvelce yapılmış olan tesisatın yerlerinin veya cihaz ve teferruatının her hangi
bir suretle değiştirilmesi Nafıa vekâletinin müsaadesine bağlıdır. Bu hususta her
haııçi bir teşebbüs, icraata başlangıç addolunur.
Lise ve yüksek mekteblerde üniversitede ders icabı yapılacak telsiz tesisatı ve
neşrivatı Maarif ve Nafıa vekâletlerinee müştereken hazırlanacak esaslara göre
yapılır.
Görünmez ziya ile çalışan ve uzak ile irtibata yarayan bütün cihazların kulla
nılması münhasıran orduya aiddir. Ancak lüzumu halinde bunların resmî müesse
selerde istimaline Ter a Vekilleri Heyetince izin verilebilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisatı (Haricî
antenler ve telsiz telefon alıcı cihazları dahil) ve yedek aksamı sahihleri, Devletin
umumî ve askerî emniyet ve asayişinin istilzam ettiği hallerde ferdî, mmtakavî
veya umumî olmak üzere î c r a Vekilleri Heyeti kararma istinaden yapılacak taleb
üzerine bunları faaliyetten kaldırmağa veyahud sebeb zail olduğu zaman iade edil
mek üzere alacakları bir makbuz mkabilinde mvakkaten Hükümet emrine vermeğe
mecbrclrlar.
Bnlarm tesellüm edildiği hal ve heyette iadesi muktazi olub aksi takdirde taz
min edilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Nafıa vekâletince kendilerine salâhiyet verilmiş olan
memurlar Türkiye dahilinde bulunan Türk veya ecnebilere aid bilûmum telsiz tesi
satının teknik, işletme cihetlerini her zaman teftiş ve tetkik edebilirler. Deniz veya
hava gemilerile tayyare sahibleri ve gemi adamları, pilot, makinist velhasıl bil
cümle alâkadarlar bu memurların vazifelerini teshil ile mükelleftirler.
Fasıl : II
Karada verici telsiz tesisatı
B E Ş Î N C Î MADDE — Karada umumiyetle verici telsiz tesisatı vücude getir
mek için hususî şahıslara ve müesseselere ruhsat verilemez. Ancak lüzumu halinde
resmî müesseselerde böyle bir tesisat vücude getirilmesine İcra Vekilleri Heyeti kararile ruhsat verilebilir
A L T I N C I MADDE — Beşinci maddede yazıldığı veçhile kendilerine ruhsat
verilmiş olan resmî müesseseler, telsiz tesisatını vücude getirdikten sonra Nafıa ve-

No. 3222

— 928 —

23 -

Vî-1937

kâleti tarafından tetkik ve teftiş edilerek kullanma müsaadesi verilmedikçe bun
ları faaliyete koyamazlar. Nafıa vekâleti de müracaat tarihinden itibaren aza
mî bir ay zarfında tetkikatı ikmale mecburdur. Aksi takdirde müessese tesisa
tını faaliyete koyabilir.
Fasıl : III
Telsiz ah e? tesisatı
Y E D Î N C Î MADDE — Telsiz alıcı tesisatı bu kanuna o^Öre tabi olacakları mu
amele itibarile üç neve ayrılır:
A - Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesisat,
B - Abone olanlar için matbuat, borsa çibi haberleri almağa yarayan hususî
tesisat,
C - Umuma mahsus telsiz telefon neşri vatı dahil olsun olmasın her nevi resim
nakline aid neşriyatı almağa mahsus tesisat.
SEKÎZÎNCT MADDE — TTer hancı neviden olursa olsun alıcı tesisata aid ruh
satnameler tanzim edilecek nizamnameye çöre Nafıa vekâleti namına Posta, telcraf
ve telefon umum müdürlüğü tarafından verilir. Ancak, Tcra Vekilleri Heyetince
tesbit edilecek askerî mmtakalarda bulunan ecnebilere ruhsat verilmeden evvel
alâkadar askerî makamların muvafakati alnır ve bu £İbi eşhasa aid tesisatın va
sıfları (rene! kurmay başkanlığına ve Dahiliye vekilliğine bildirilir .
Fasıl : IV
Telsiz telef ov alıcı tesisatı
DOKUZUNCU MADDE — Yedinci maddenin (A) fıkrasındaki alıcı tesisata
ruhsat almak için mahallî Posta, telgraf ve telefon idaresine yazı ile müracaatta
bulunmak kâfidir. Bu ruhsat anten tesisi iznini de ihtiva eder.
Şu kadar ki alıcı telsiz telefon cihazı meveucl olmaksızın sabit anten tesis etmek
isteven bina sahihlerine ücret alınmaksızın izin verilir.
Memleket dahilinde ikametleri bir avı geçmeyen ecnebi sevyahların otomobille
rindeki telsiz telefon alıcı cihazı için ruhsat almağa lüzum yoktur.
ONUNCU MADDE — Bir ruhsatname yalnız bir alıcı cihaz içindir.
ON BTRTNOÎ MADDE — "Reaksiyon devresi anten üzerine doğrudan doğruya
tesir eden alıcı cihazların kullanılması memnudur.
ON ÎKÎNCT MADDE — Ecnebi Devletin Türkiyecleki sivasî memurları ruh
satnamelerini Hariciye vekâleti tavassutu ile Nafıa vekâletinden alırlar. Konsolos
lar bu müracaatlerini vilâyet vasıtasile yaparlar.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ruhsatnameler ancak alıcı cihaz ile ve posta, telgraf
ve telefon idaresine malûmat verilerek başkasına devredilebilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tesisatın bir yerden diğer bir vere değiştirilmesi
halinde veva tesisatın kaldırılmasında ve işletmeğe vazmda kaldırma ve işletme
tarihlerini bir ay zarfında yazı ile posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek lâ
zımdır.
Bu ihbarlar damca resmine tâbi değildir.
Sekizinci maddede vazıh mm+ak'nara girmemek şartile tenezzühlerde ATC bir
ayı geçmiyen seyahatlerde alıcı cihazların nakli için müracaata lüzum yoktur.
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ON B E Ş İ N C İ MADDE — Alıcı telsiz tesisatı sahihleri anten olarak çerçeve
anten kullanabilecekleri gibi nizamname ile tesbit edilecek olan kayitlere uygun ol
mak şartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisatı yapabilirler. Ancak seki
zinci maddede tesbit edilen askerî mıutakalardaki ecnebiler yalnız çerçeve anten
kullanabilirler.
ON A L T I N C I MADDE — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcud veva
bu tarihten sonra faaliyete konulacak gerek doğrudan doğruya ve çerek hatlar ve
ya mecralar vasıtasile telsiz alıcılarında karışıklıkları mueib ihtizazat neşreden
elektrik veya makine tesisatı sahihleri veya işletenleri bu karışıklıkları izale A^e bu
mümkün olmadığı takdirde azaltmak için icab eden tertibatı almakla mükelleftir
ler.
Bu karışıklıklar hakkında ki hükümlerin hüsnü tatbiki ve tatbikat sırasında tahadtlüs edebilecek müşküllerin halli için Nafıa vekilliğince mütehassıs bir komis
yon teşkil edilir, Bıı komisyonun vazife ve salâhiyeti nizamname ile tesbit olunur.

Türk deniz gemilerinde

Fasıl : V
telsiz tesisatı ve istasyonları

ve bunların

muhabereleri

ON YEDÎNCÎ MADDE — Türk deniz gemilerinde telsiz tesisatı vücude geti
rilmesi için icab eden ruhsatname Nafıa vekâleti tarafından verilir.
ON S E K Î Z Î N C T MADDE — Türk deniz gemilerindeki telsiz verici ve alıcı
tesisat için yapılacak talebi er yazı ile olacak ve bu talebi e:
A - Tesisatın nevi, kullanılacak cihaz hakkında tafsilâtlı malûmat,
B - Beynelmilel nizamnamelerine uygun olmak şartile kullanılacak dalga nevi,
dalga uzunluğu, muhabere mesafesi, anten takati, anten irtifaı ve kaidesindeki cerevan şiddeti, çalışma saatleri ve umumî bir tarzda talebin derin bir surette tetki
kini mümkün kılacak tekmil malumat,
C - Diğer tesisatın ve istasyonların çalışmasına zarar vermemek için alınacak
tedbirler hakkında açık bir surette malûmat verilecektir.
Tesisatın milletler arası telekomünikasiyoıı mukavelesi ve buna bağlı nizamnameWdeki hükümlere uygun olması şarttır. Halen mevcııd tesisat ve istasyon
ların bu şartlara tevfikı mecburidir.
ON DOICFZFN O F MADDE — Bu kanunun meriyete girdiği tarihten bir bu
çuk vıl içinde yurd kısa kivi deniz yolculuğu sınırını aşan her volen gemisinde ve
yıırd uzun kivi deniz yolculuğu sınırını aşan gayrisafî 1600 tondan yukarı her yük
gemisinde milletler arası telekomünikasyon mukavelesine bağlı nizamnameler ah
kâmına uvgun alıcı ve verici telsiz tesisatı vücude eetirilmesi lâzımdır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı gemi sınıflarına dahil olmayan gemilerde dahi telsiz
tesisatı vücude getirilmesine Tcra Vekilleri TTeyeti kara rile gemi sahihleri mecbur
edilebilirler.
Birinci fıkrada yazılı müddetin inkizasını müteakib telsiz tesisatı vücude getiril
mesi mecburî bülunupta henüz tesisatım yapmamış olan gemilerin yukarıda yazılı
mmtakalarda sefer vapmalarına müsaade edilmez.
Bu kanunun tatbikatı bakımından volen gemisi on ikiden fazla yolcu taşıyan
gemi demektir. Bundan gayrisine yük gemisi nazarile bakılır.
Bu madde hükmüne Ü;ÖTC telsiz tesisatı vücude getirilmesi mecburî olma van ge
milerin telsiz tesisatı mevcud olarak icrası icab eden seferlerine izin verilmez.
Y Î R M Î N C İ MADDE — Ticaret gemilerinde vücude getirilecek telsiz tesisatının
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teknik vasıfları, bunların gemilere konulma şekli, bu gemilerde çalışacak telsizcile
rin bilgi derecesi ve imtihanları, gemi istasyonlarının muhabere usulü ve gerek mu
habere menzili, gerek çalışma vakitleri bakımından tasnifi gibi ticaret filosunun
telsiz tesisatı hakkında bütün teknik ve idarî hususlar beynelmilel kaidelere göre
hazırlanacak nizamname ile tesbit olunur.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Askerî olanlar müstesna olmak üzere deniz gemi
lerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kıyı istasyonları tesis ve idaresi
münhasıran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir.
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — 19 ncu madde mucibince telsiz tesisatı vücude
getirilmesi mecburî olan yolcu gemileri seferleri esnasında yolcular tarafından
Türkiye dahilinde veya haricinde her hangi bir mahalle çekilmek üzere verilecek
veya her hangi bir mahalden yolcular namına gelecek telgrafları telsizleri vasıtasile verib almağa mecburdurlar.
Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yolcu muhaberesini temin eden gemilerin telsiz
istasyonları (Gemi istasyonu) ismini alırlar. Bu istasyonların ecnebi memleketler
le olan muhaberatına aid bilcümle hususatm beynelmilel nizaraata göre tesbiti Pos
ta, telgraf ve telefon idaresine aiddir.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi istasyonları, yolcu telgraftı amel eri
muamelâtı noktasından posta, telgraf ve telef on idaresine merbut birer telgraf mer
kezi hükmündedir. Buna binaen gemi istasyonlarının resmî kayid ve muameleleri ve
halkla münasebetleri tamamen bir telgraf merkezinde cari olan usule tâbi olub
memuru bu hususa dair olan dahilî ve milletler arasındaki kanun ve nizam ve
talimatnamelere göre hareket etmekle mükelleftir.
Gemi sahibi veya geminin mensub olduğu müessese dahilî telgraflara aid
hesabları ve kezalik memleket harici aldığı ve verdiği telgrafların hesabım her
ay Posta, telgraf ve telefon idaresine vermeğe mecburdur.
Y İ R M İ BEŞİNCİ MADDE — Yukarıdaki maddede yazılı muamelâtın icab
ettireceği defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatnameler ve saire
esmanı mukabilinde Posta, telgraf ve telefon idaresinden verilir.
Y İ R M İ ALTINCI MADDE — Gemilerdeki telsiz tesisatını idare edecek mu
habereciler Türk vatandaşı olmak, hüsnü ahlâk ashabından bulunmak ve mu
hilli haysiyet ve namus cürüm ve alelıtlak ağır hapis t eva fi aydan fazla hapis
cezasını müstelzim bir fiil ile mahkûm bulunmamak şarttır. Bunlara Posta, tel
graf ve telefon idaresince imtihanla iki sınıf üzerine şahadetname verilir. Bu
şahadetnamelere malik olabilmek için aranılacak şartlar milletler arasındaki
telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazılı olanlardır. Bunlardan başka münha
sıran Türk sularında sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine
veya Türk sularındaki gemilere çekilmek üzere telgraf alan veya memleket da
hilinde bir telgraf merkezinden ve T ü r k sularındaki gemilerden kendisine tel
graf çekilecek olan gemilerde çalışan memurlar için dahilî servise mahsus bir
şahadetname verilir.
Y İ R M İ YEDİNCİ MADDE — Liman içinde muhabere etmek yasaktır. An
cak limanın en büyük deniz âmiri kara il e irtibat imkânı olmayan ahvalde yal
nız geminin idare ve seferine dair olan kısa müddetle muhaberesi için izin ver
mek silâhiyetini haizdir.
Cihazların ayarı için tecrübe işaretleri verilmesi kıyı istasyonunun müsaade
sini almakla mümkün olur. Liman için de eşhasa aid muhabere kabul edilmez.
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YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — (biniler, cereyan e t n i k t e olun diğer mu
haberatın karışmasına mahal kalmamak üzere ınulıabero zaman \ o sırası İni su
sunda kıyı istasyonunun talimatına riayete mecburdur.
YİRMİ
DOKUZUNCU MADDE — (remi, kara sularında ve 28 ııci maddede
yazılı şartlara riayet etmek kaydiJe limanda bulunduğu müddetçe yalnız en ya
kın bh' Türk kıyı istasyonu ile muhabere edebilir. Kara sularında gemiler ayni
kumpanyaya meıısub gemilerle işletmeğe aid muhabereleri kıyı istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler.
OTUZUNCU MADDE — 27, 28 ve 29 ucu maddeler hükümleri tehlike ve ha
yata taallûk eden hallere şamil değildir.

Fasıl : VI
Ecnebi deniş, ve hava, gemilerile tayyarelerinin

muhabereleri

OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — 27, 28, 29 ve 30 ucu maddeler hükümleri Türk
sularına veya limanlarına giren ecnebi gemilerile Türk havalarına giren veya
uçuş alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkında da tatbik
olunur.
Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya uçuş alanların
da bu kayidler haricinde dahi muhabere edebilmelerine lüzumu halinde İcra Ve
killeri Heyetince karar verilebilir.
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Türk kara sularına dahil olan her ecnebi deniz
gemisi en yakın telsiz kıyı istasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub olduğu fir
mayı ve bulunduğu yeri bildirmekle mükelleftir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ecnebi hava ve deniz harb gemilerile tayyare
leri 31 ııci maddede yazılı müsaadeyi aldıktan sonra Türk havalarında ve uçuş
alanlarında, limanlarında ve kara sularında muhaberatın selâmetini temin için
gerek dahilî gerek beynelmilel nizamname ve kaidelere riayet etmek şartile tel
sizle muhabere edebilirler.

Türk hava

gemilerinde

Fasıl : V I I
ve tayyarelerinde

telsiz

tesisatı

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tayyarelerde, hava gemilerinde telsiz tesisatı
vücude getirilmesi için icab eden ruhsatname 17 nci maddeye tevfikan verilir.
JBıı husustaki talebi erin yazı ile ve deniz gemileri hakkında 17 ve 18 ııci
maddelerdeki hükümler dairesinde yapılması lâzımdır. Tayyarelerde ve hava ge
milerindeki telsiz istasyonlarına (Hava istasyonu) denilir. Bu istasyonlar bir
harb limanında veyahud bir üssübahride veya bu limanlar üssübahrilere yakın
mevkilerde bulundukları zaman emniyetlerini temin için olan muhaberelerden
başka muhaberede bulunamazlar ve muhabere müddetini asgarî hadde indirme
ğe mecburdurlar.
Fasıl : V I I I
Türk askerî telsiz istasyonları
OTUZ BESİNCİ MADDE — Karada, havada ve denizdeki Türk askerî telsiz
istasyonları bu kanım hükümlerine tâbi değildir.
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Fasıl : I X
Harç ve ücretler
OTUZ ALTINCI MADDE — Türk deniz ve hava gemilerde tayyarelerine
verilecek telsiz tesisatı ruhsatnameleri
için on beş lira ve gemi telsiz muhabe
recilerine verilecek şahadetnameler için boş lira harç alınır.
demi istasyonlarının teati edecekleri telgraflardan alınacak ücretler 2822 nu
maralı posta, telgraf \o telefon teşkilât kanunu ile beynelmilel telsiz nizamna
meleri hükümleri dahilinde tesbit olunur.
7 nci maddede gösterilen her nevi alıcı telsiz tesisatı için kendilerine ruhsat
name verilenlerden her malî sene için alınacak ücretler Nafıa vekâleti tarafın
dan tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir tarife ile tayin olu
nur. Ücretler her malî senenin birinci ayı zarfında mahallî Posta, telgraf ve te
lefon idarelerine tesviye olunur. Malî senenin birinci altı ayı içinde kendilerine
ruhsatname verilenlerden tanı ve ikinci altı ay içinde verilenlerden yarı ücret
alınır.
Telsiz istasyonları vasıtasile neşrettirilen ilân, reklâm ve sair transmisyon
lardan alınacak ücretler hakkındaki tarifenin tesbiti de keza İcra Vekilleri He
yetine ai dcliı*. Devlet müesseselerile menafi i umumiyeye hadim müesseselerin
yaptıracakları ilân, reklâm ve sair transmisyonların tamamı veya bir kısmı ücret
ten muaf tutulabilir.
Ecnebi elçilerle konsoloslardan ve bu elçilik ve konsoloslukların resmî memur
larından mütekabiliyet şartile ücret almmıyabilir.
9 nen madde mucibince ruhsattan muaf tutulan ecnebi seyyahlarından ücret
alınmaz.
OTUZ Y E D İ N C İ MADDE — Kanunî müddeti zarfında ücretini tediye etme
yenlerden bu ücret bir gûna tebliğe lüzum olmaksızın yüzde yirmi fazlasile alınır.
Kanunî müddetin inkızası tarihinden bir ay sonra posta, telgraf ve telefon idare
since yapılacak tahrirî tebliğ tarihinden itibaren on beş o:ün içinde yine ücretlerini
tediye etmiyenlerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında ruhsatname almayanlar gi
bi muamele olunur.

Fasıl : X
Cczm

hükümler

OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat ve
rilmesi caiz olmayan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz tesisatı
vücude getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükraolunur
ve tesisat zabıt ve müsadere edilir.
Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verici veya
hem verici ve hem alıcı tesisat vücude getirilirse bir aydan altı aya kadar hapis
veya yüz liradan bin liraya kadar ağır p a r a cezası hükmolunur.
Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücude getirenler veya kulla
nanlar hakkında yirmi beş liradan iki yüz elli liraya kadar ağır para cezası hük
molunur.
Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında veyahud hazarda örfî idare
mmtakalarile her nevi askerî memnu mm takalarda birinci fıkrada yazılı fiili işle
yenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili
işliyenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada ya%ûı fiili işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.
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OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 47 nci maddede zikredilen nizamnamede ya
zılı kayıtlara riayet etmediği anlaşılanların ruhsatnameleri Nafıa vekâletinin tas
vibi üzerine muvakkaten geri alınır. Ruhsatnamesi geri alındıktan sonra telsiz tesi
sat veya cihazlarını işleten veya kullananlar hakkında ruhsat almayanlar gibi mu
amele olunur.
K I R K I N C I MADDE — Bilûmum telsiz telefon alıcı cihazı vasıtasile telsiz te
lefon mukâlemelerinı veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak bunları yazı ile ve
ya sözle başkalarının ıttılaına koyanlar veyahud bunları bir menfaat kastile kulla
nanlar bir haftadan bir aya kadar hapis veya elli liradan iki yüz elli liraya kadar
ağır para cezasile cezalandırılırlar. Bir zarar husule gelmiş ise ceza kanununun
195 nci maddesinin son fıkrası hükmü tatbik olunur»
*

K I R K B İ R İ N C İ MADDE — 4 ncü maddede yazılı kimselerden 47 nci madde
ye göre tanzim edilecek nizamnameye muhalif harekette bulunanlar hakkında bir
haftadan üç aya kadar hapis veya yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur.
K I R K İ K İ N C İ MADDE -— Salahiyetli memurların vaki ihtarına rağmen 16 nci
maddede yazılı mükellefiyete riayet etmiyenler hakkında bir haftadan bir aya ka
dar hapis veya yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası verilir.
K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — 28 nci madde hükmüne muhalif hareket edenler
hakkında yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası verilir.
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — 11, 22 ve 46 nci maddeler hükümleri hilâfın
da hareket edenler Türk ceza kanununun 526 nci maddesine göre cezalandırılırlar.

Fasıl : XI
Müteferrik

hükümler

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanunda yazılı ruhsatnamelerin verilmesi,
takyidatrn konulması ve murakabenin yapılması umumî seferberlikte başbuğluğa
ve onun salâhiyet vereceği makamlara aiddir.
K I R K A L T I N C I MADDE — Elektromanyetik dalgalar vasıtasile neşredilen
her nevi resim, işaret ve sesleri almağa veya vermeğe yarayan bilâ istisna her türlü
cihazların satışında kullanış tarzlarına dair izahname ile montaj şemaları müşte
riye verileceği gibi bu şemaların ikişer nüshası satıcı tarafından müessesenin bulun
duğu mahaldeki posta, telgraf ve telefon idaresine verilir.
Bu müesseseler memlekete ithal ettikleri telsiz cihazlarının kudret ve sistemlerile
miktarlarını ve kimlere sattıklarını her altı ayda bir liste ile bulundukları mahal
posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmekle mükelleftirler.
K I R K Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanunda yazılı hükümlerin
ve teknik ve işletme işleri nizamname ile tesbit olunur.

tatbik suretleri

K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — 38 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü
fıkraları müstesna olmak üzere bu kanunda yazılı diğer cezalar sulh mahkemele
rince hükmolunur.
""*
K I R K DOKUZUNCU MADDE — İnşiaatı clektrikiyc vasıtasile telsiz telgraf
ve telsiz telefon hakkındaki 6 ağustos 1330 tarihli kanunla 4 şubat L340 tarih ve 406
sayılı kanunun 4 ncü maddesi mülgadır.
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M U V A K K A T MADDE :
A - Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcud bilûmum telsiz tesisatı ve ci
hazları sahihleri bir ay içinde ruhsatname almağa mecburdur.
B - Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcud yedinci maddede yazılı alıcı
cihazlar için 1937 senesine aid ücretlerin tahsil müddetleri \ ukarıdaki bendde ya
zılı müddetin inkızasmdan itibaren başlar.
C - Bu kanunun meriyete girdiği tarihten evvel alınmış olub 1937 malî senesi
ne sarı olan ücretler mezkûr sene için alınacak ücretten mahsub edilir.
ELLÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri 1 ağustos 1937 tarihinden itibaren
meridir.
E L L Î B Î R Î N C İ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya, icra Vekilleri Heveti memurdur.
J 5 haziran 1937
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