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B l R t N C Î MADDE — Satın alman İzmir telefon tesisatının satın alma mukavelesindeki şartlara göre tesellüm muamc leleri ile bu mukaveleden doğan hak ve
menfaat ve vecibelerin yerine getirilmesi ve telefon tesisatının fennî şekilde işleme
sine hadim bütün muamele ve teşebbüslerin ifası Nafıa vekilinin kontrolü altında
olmak üzere Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğüne verilmiştir.
tzmir telefon servisi, Umum müdürlüğe bağlı bir müdürlük tarafından ifa
edilir.
Î K Î N C İ MADDE — Nafıa vekili 1 teşrinievvel 1938 tarihine kadar tzmir te
lefon şirketinin şimdiye kadar meri olan karar ve talimatlarından münasib gördük
lerini tatbik eylemeğe mezundur.
Ancak tzmir telefon idaresinin abonelerinden tesis, nakil, tamir, işletme ve sai
re için alacağı bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun neşri tarihinden itibaren
bir ay zarfında Nafıa vekâletince tanzim' ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik oluna
cak tarifeye göre istifa olunur.
Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar eski tarifeler meridir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — tzmir telefon müdürlüğünün varidat ve masrafları,
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinin varidat ve masraflarile karıştırılmıyarak bu bütçenin varidat ve ması af cetvellerinde tzmir telefon idaresi baş
lığı altında ayrı, ayrı kısımlarda gösterilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — tzmir telefon idaresince alınacak varidattan maaş,
ücret, idare, işletme ve mütemadi tamirat masraflarile 1938 malî yılından itibaren
satın alma bedelleri çıktıktan sonra kalan kısmı tzmir ve diğer şehirler, dahilî,
şehirler ve uluslararası yapılacak telli ve telsiz telefon, radiyo ve televizyon ve
mümasili fennî tesisata ve bunlar için lüzumu olan daire ve binalar mubayaa ve in
şaatına tahsis olunur.
B E Ş İ N C İ MADDE — Telefon idaresinin abonolerile olan muameleleri ve abo
ne kaydi ve tahsilat işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatıl
ması şart ve usulleri Nafıa vekâletini a teklifi üzerine tcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.
A L T I N C I MADDE — Resmî dairelere ücretsiz olarak verilecek telefonların
mikdarı aşağıda gösterilmiştir. Bu telefonlardan başka diğer bütün resmî daire tele
fonları tam ücrete tâbidir. Ancak bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye bağ
lanmış olan telefonların mukaveleleri, müddetlerinin hitamına kadar meridir.

No. 3488

— 1011 —

9 - VII -1938

Aded
30
10
10
30
1

i c r a Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mülkî daireler için,
Askerî makamat için (İzmir komutanlığı emrine),
Emniyet teşkilâtı için (Vilâyet emrine),
Belediye emrine,
İmdadı sıhhî,
Resmî hastaneler (ikişer).
Posta, telgraf ve telefon idaresinin İzmirdeki kendi servisleri için parasız olarak
kullanacağı telefonların mikdarı Nafıa vekâletince tayin olunur.
M U V A K K A T MADDE — İzmir telefon tesisatının satın alma mukavelesine
göre Devlete geçtiği tarihten bütçe ile idare edilmeğe başlandığı tarihe kadar şirket
usullerine göre tebeyyün eden ve edecek olan varidat, aylık masrafı, tamir, tesis ve
işletmeğe müteallik bilcümle sarfiyat ile satın alma mukavelesinin tatbikma taal
lûk eden tediyeler muteberdir. Ancak bu devreye aid hesablar Divanı muhasebatın
tedkikma arzolunur.
Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Nafıa ve
Maliye vekilleri memurdur.
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