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B İ R İ N C İ MADDE — Mübaşir marif etile yapılmakta olan adlî tebligat bu hu
sustaki nizamname hükümleri dairesinde Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile
yapılır.
İ K İ N C İ MADDE — Tehirinde zarar umulan işlerde ve ayni yerde bulunan
mahkemelerle adlî daire ve müesseseler arasında ve bu müesseselerde bulunan şa
hıslara yapılacak adlî tebligat mahkemelerce kendi memurları vasıtasile de yaptırı
labilir.
Zor istimalini icab ettiren ve hazırlık tahkikatına taallûk eden vazifelerin zabıta
taraf nidan ifa edileceğine dair olan hükümlerle polis vazife ve salâhiyet kanununun
15 ve 17 nci maddeleri hükümleri mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tebliğin hangi hallerde telgrafla yapılabileceği alâkada
rın talebi üzerine, mahkeme reisi veya hâkim veya muameleyi yapan merci tarafın
dan tensib edilir.
Telgraf masrafı bu vasıta ile tebliği isteyen taraftan posta ücretinden ayrı ola
rak alınır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Posta, telgraf ve telefon idaresinin bu kanuna tevfi
kan yapacağı tebliğ işlerinden dolayı alacağı ücretler Adliye ve Nafıa vekillerinin
müşterek teklifi üzerine 2721 sayılı kanunda yazılı şekilde ve ayrı bir tarife ile tesbit ve tayin olunur.
Birinci fıkrada yazılı tarifenin tadili ayni hükümlere tâbidir.
Bu suretle yapılacak tebliğler için Adliye harç tarifesi kanununun 12 nci mad
desinde yazılı tebliğ masrafı alınmaz.
B E Ş İ N C İ MADDE — Tarifede yazılı ücretleri, kanunlarına öre tebliğ masrafı
nı vermesi lâzımgelen taraf peşin olarak öder.
Yukarıki fıkra dışında kalan veya müzahereti adliyeye nail olanlara aid bulunan
tebliğler hakkında resmî müraselâta tatbik edilen hükümler cereyan eder.
ALTINCI MADDE — Posta, telgraf ve telefon idaresi memurlarının kusur ve
ya ihmali yüzünden veya mücbir sebebler haricinde her hangi bir sebeble ziyaa uğ
rayan adlî evrakın yeniden tanzim ve tebliği için lüzumlu olan masraflar posta ka
nununun taahhüdlü müraselâta müteallik hükümlerine göre ödenir.
Tetlgraf servisinde zıya veya teahhur vukuunda telgraf kanunu ahkâmı tatbik
olunur.
YEDİNCİ MADDE — Adlî tebligatın sureti ifası ve bu tebligata müteallik müraselâtın tevdii, teslim ve iadesi hususlarile buna müteferri diğer muameleler bir ni
zamname ile tayin olunur.
İkametgâhında bulunmayan mübellâgünileyhlere bidayeten yapılacak ihbarın
şekli ve verilecek müddet bu nizamnamede gösterilir.
Adlî tebliğlerde, posta kanununun bu hükümlere muhalif ahkâmı tatbik olun
maz.
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S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanıma tevfikan Posta, telgraf ve telefon idaresi
vasıtasile yapılacak adlî tebligat işlerinin tam bir intizam içinde cereyanını temin
ve bu hususa mütedair talimatname ve sirgüleri tanzim etmek ve servisin
işleyiş
tarzını devamlı bir
murakabeye tâbi tutmak ve lüzumlu gördüğü
diğer bütün tedbirleri ittihaz eylemek vazifelerile mükellef bir heyet teşkil edilmiş
tir.
Bu heyet Posta, telgraf ve telefon umum müdürünün reisliği altında Adliye ve
Nafıa vekâletlerile Posta, telgraf ve telefon idaresinin mümessillerinden teşekkül
eder. Heyetin kanun ve nizamlara göre ittihaz eylediği kararlar doğrudan doğruya
tatbik ve icra olunur.
DOKUZUNCU MADDE — 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanununun
118, 133, 134, 135, 136, 147 nci maddelerile 131 nci maddesinin son fıkrası ve mezkûr
kanunla diğer kanunların bu kanuna muhalif olan hükümleri mülgadır.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun telgrafla tebliğlere mütedair hükümleri
nin tatbiki Adliye ve Nafıa vekillerinin müşterek kararile üç sene tehir edilebilir.
ONUNCU MADDE — Bu kanun 1 - 1 -1940 tarihinden meridir.
ON B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heye
ti memurdur.
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