Anadolu ile dahili ittihat memaliki ecnebiye arasında müteadi posta müraselâtının tezyidi ücuratına dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — Anadolu ile dahili: ittihat olan memaliki ecnebiye arasın
da teati olunacak âdi mekâtipten yirmi gram sikletine kadar olanlardan yedi bu
çuk kuruş ve yirmi gramdan yukarı beher yirmi gram ve küsuru içinüç kuruş otuz
para ücret istifa edilir.
i K l N C l MADDE,—• Açıkrmuha^ere varakalarından:dört buçukive cevaplumuhabere varakalarının her bir kısmı iğin de kezalik dört buçuk kuruş, tahsil kılınır.
Ü't?ÜN*CÜ MADDE —Her nevi evrakı matbua, mesaliha dair-evrak ve kıy
metsiz eşyayı ticariye numunelerinden beher elli gram siklet için altmış para isti
fa edilir.-Ancak mesaliha dair, evraktan, istifa olunacak ücret yedi buçuk ve kıy
metsiz nümunelerinki dâhi üç kuruştan dun olamaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mektup ve açık muhabere varakalarından gayri
mevat (Evrakı matbua, mesaliha dair evrak ve kıymetsiz eşyayı ticariye) ücreti
kısmen veya kamilen tediye edilmedikçe, yani pullanmış olmadıkça postahanelerce kabul edilemez.
BEŞİNCİ MADDE — Mevaddı anife ücretlerine bir istisna teşkil etmek üze
re âmâlara mahsus ve mukavva ve buna şebih mevat üzerine olan evrakı matbua
nın beher beş yüz gram ve küsurundan otuz para istifa kılınır.
, ALTINCI MADDE — Mevaddı sabıkada tadat edilen bilcümle posta müraselâtımn taahhüt ücreti âdiler için seyyanen yedi buçuk kuruş ve iade ilmühaberliler
için de on beş kuruştur.
YEDlNCI MADDE — Memaliki ecnebiyeden vürut edecek müraselâttan postahaneden alınacak tarzında yani postrestant olanlardan tarzı mezkûr hizmeti için
seyyanen beş kuruş ücreti mahsusa alınır.
SEKİZİNCİ MADDE — Müraselâtm postaya tevdiinden sonra talep edilen
iade ilmühaberi için on beş kuruş ücret alınır.
DOKUZUNCU MADDE — Adi ve taahhütlü müraselât hakkında vukubulacak
müstediyat için kezalik on beş kuruş, ücret alınır.
ONUNCU MADDE — Bişartitediye müraselâtm beheri için mürsilden akıl
mak üzere tediye ücreti altmış para ve mürselünileyhten alınmak üzere tahsiliye
ücreti iki kuruş on paradır.
ON BlRİNCl MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
ON İKİNCİ MADDE — işbu kanun ahkâmının icrasına Dahiliye ve Maliye
vekilleri memurdurlar.
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