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Posta idaresinin vezaifi ile hukufc ve sqlahiyeti 
BÎRlNCL MADDE — Posta idaresi,: 
Evveleıı : Mekâtip, açık muhabere varakaları, cerait ve resaili mevkute, her ne

vi evrakı matbua, mesalihe dair evrak ve eşyayi ticariye numuneleri; 
Saniyen : Kıymetsiz ve kısmetli posta paketleri ve kıymeti mukaddereli me

kâtip kabul ve nakil ve tevzii; 
Sadisen: Bedelâtı postanelerde tediye olunacak posta bonulariyle posta ve tel

graf havalenameleri tanzimi; 
Rabian : Cerait ve risaili mevkuteye abone kay di; 
Hamisen : Eşhası salise hesabına matlubatı âdij^e tahsili; 
Sadisen : Ledelhace posta merakizine ibraz olunmak üzere arzu edenlere hü

viyet varakaları itası hususlariyle mükelleftir. 
İKİNCİ MADDE — Posta idaresi, posta ve telgraf havalenameleriyle kıy

metli müraselâtm icabı hale göre tahdidi makadir ve kıyem ve adadına ve pos
ta paketleri sikletleriııin dahi vesaiti nakliyenin icabatma tab'an tâyinine me
zundur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Mekâtip ve açık muhabere verakaları ve gazeteler ve 
evi akı matbua ve mesalihe dair evrak ve eşyayi ticariye numuneleri, taahhütlü 
ve bu mevaddı taahhüdiye ile kıymeti mukaddereli mekâtip ve posta paketleri 
tetliye şartlı olarak dahi kabul olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Mürsilleri tarafından, ücr.eti mahsusası tediye edil
diği takdirde mekâtip ve evrakı sairei muhabere ile posta paketleri ancak şehi-
rin daiıei tevzi iyesi dahilindeki mürselümleyhlerine saii mahsus ile isal olunur. 

BEŞİNCİ MADDE — Posta idaresinin inhisarı tahtında olan mevat, mekâ
tip ve açık muhabere varakalarından ibarettir. Ancak Hükümetçe tâyin oluna
cak şerait dairesinde devairi sairei resunye evrak muhaberesi ile efradın ken
di mesalihi zatiyelerine ait olarak hadimleri vasıtasiyle teati edecekleri mekâ
tip ve bilcümle nakliyat şirketlerinin kendi şirketleri umuruna müteallik nakle
decekleri evrak inhisardan müstesnadır. 

ALTINCI MADDE — Posta idaresi lü^um .göreceği yerlerde posta merakizi 
veya beyiye şubeleri tesis etmek, ve hu merakiz ve şuabatta ifa olunacak mua
melâtın nev'ini tâyin eylemek ve icap eden raevaki beyninde eyyamı muayye-
nede posta teatisini temin için belediyeleri me&sun kılmak hakkını haizdir. [1] 

VEDİNCT MADDE — Hükümet, postaca istifa edilecek ücuratı müş'ir pul
lar açık muhabere varakaları, zarflar ve kuşaklar ihracına ve istifayi ücurat ma
kineleri istimaline ve bunlardan mevkii istimalde bulunanlar ile âtiyen mevkii 
istimale vazedilecek olanların müddeti meı 'iyet ve şeraiti mübadelelerini tâyine 
mezundur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Posta idaresi, posta pullariyle istifayi ücuratta müs
tamel varakaların eşhası hususiye tarafından bey'ini menetmek hakkını haizdir. 

[1] Madde 6 ya zeyil: 
Kura heyeti ihtiyariyelerini de mezun kılmak hakkını haizdir. 
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Müsaade istihsaliyle pul satanlara Hükümetçe tâyin olunacak bir nisbet daire
sinde bey'iye veya ücreti maktua verilebilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Hükümet, memaliki ecnebiye ile olan posta mü-
nasebatmı Posta ittihadı umumisi esasatma göre hususi itilâfat ile tanzime "ve 
itilâf atı mezkûre mucibince Türkiye'de istifası lâzımgelecek ücuratm tâyinine 
salâhiyettardır. 

ONUNCU MADDE — Hükümet, posta münakalâtım icabı hal ve maslahata 
göre tanzim etmek için efrat ve bilcümle nakliyatı bahriye ve berriye ve havai
ye şirketleriyle akdi mukaveleye mezundur. 

Faslısani 
Ücurat 

ON BlRİNCÎ MADDE — Mekâtibin beher yîrmi gram ve küsurundan şehir 
dahili için üç ve şehir harici için beş ve açık muhabere varakalarından şehir da
hili için iki ve şehir harici için üç kuruş ve bunların cevaplarının her bir kıs
mından aynı ücret alınır. 

ON İKlNCÎ MADDE — Bir nama gönderilecek ceraitle lâakal üç ayda bir 
defa intişar eden her nevi risaili mevkutenin ilâveleri de dahil olduğu halde be
her elli gram ve küsurundan on para ve sair evrakı matbua paketlerinin beher 
gram ve küsurundan iki kuruş ve mesalihe dair evrak paketleriyle eşyayi tica
riye numunelerinin keza beher elli gram ve küsurundan iki kuruş ücret alınır. 
Ancak mesalihe dair evrak paketleriyle eşyayi ticariye numuneleri ücuratı hiç 
bir zaman beş kuruştan dun olamaz. Amaların istimaline mahsus matbua paket
lerinin beher parçası ve beher beş yüz gram ve küsuru için istisnaen bir kuruş 
alınır. [1] 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Derununda gazete ve evrakı matbua ile mesalihe 
dair evrak ve eşyayi ticariye numuneleri müçtemi bulunan paketlerin heyeti 
mecmuası muhteviyatından en yüksek tarifeye tabi bulunan madde nevinden 
addedilerek ona göre ücret alınır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Mekâtlp ve açık muhabere varakalarının gav-
ri müraselât ücuratı kısmen olsun peşin verilmelidir. Noksan ücurat mürselün-
ileyhlerden ve indelicap mürsillerden iki kat olarak istifa edilir. Herhalde bu 
ücret üç kuruştan dun olamaz. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Taahhütlü mevaddm mürsillerinden istifa oluna
cak ücurat bunların siklet ve nevilerine göre âdilerinden alınması lâzımgeler 
ücret ile beş kuruş taahhüt resmi maktuundan ibarettir. 

ON ALTINCI MADDE — Postrestant müraselâtinin beheri için posta ücret 
âdiyesinden başka maktuan beş kuruş daha istifa olunur. Bu ücret mahrecinde 
tediye edilmemiş ise gerek bidayeten vürudunda ve gerek tekrar şevkinde mev 
rit postanesince mürselünileyhten ve indelicap mahrecine iadesi halinde mür 
silden bir kat olarak alınır. Namlarına gelecek mevaddm bilâhara kendi taraf 
barından ahzedilmek üzere postanede tevkiflerini tahriren talep eden mürselün 
ileyhleri postrestant ücreti maktuasım tediyeye mecburdurlar. 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Bişartm tediye müraselât için ücuratı lâzimei mu 
tadeye zamimeten mahrecinden bir kuruş yirmi para tediye ücreti ve mevri 
dinde iki kuruş on para tahsiliye ücreti ile tediyesi meşrut meblâğ için tanzir. 

[1] Madde 12 ye zeyil: 
Maarif ve Seriye vekâletlerince mekteplerde ve medreselerde tedrisi kabul ve listesi Posl 

ve telgraf müdüriyeti umumiyesine tevdi edilen kitapların beher elli gram ve küsurundan bir k\ 
ruş posta ücreti istifa olunur. 
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olunacak posta havalenamesinin ücreti mtıayyenesi a,hzolunur. Bu son iki ücret 
meblâğı mezburdan tenzil suretiyle alınır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Her bir kıymeti mukadderdi mektuptan peşin 
olarak: 

Evvelâ : Mekâtip ücreti âdiyesi, 
Saniyen : Taahhüt ücreti maktuası, 
Salisen : Kıymeti mukadderesinin üç yüz kuruşuna kadar üç ve andan faz

lası için beher yüz kuruş ve küsurundan bir kuruş ücreti teminiye alınır. Tek
rar sevk veya mahreçlerine iade olunan kıymeti mukaddereli mekâtipten yalnız 
ücuratı teminiye istifa olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Posta havalenamelerinden bir kuruştan 300 
kuruşa kadar üç ve ondan fazlası için beher yüz kuruş ve küsurundan bir ku
ruş ücret alınır. Telgraf havalenamelerinden telgraf ücretinden başka iki bin 
kuruşa kadar beher yüz kuruş ve küsurundan bir ve iki bin kuruştan fazlası 
için beher yüz kuruş ve küsurundan bir kuruş yirmi para ücret istifa olunur. 

YİRMİNCİ MADDE — Her bir posta bonosu için peşin olarak iki buçuk ku
ruş alınır. Tarihi tanziminden itibaren üç ay mürurundan sonra bedelinin te
diyesi talep olunan her bir bononun mübrizinden ilk üç mahı takip eden beher 
üç mah ve küsuru için zamimeten aynı ücret alınır. Bu ücreti munzaınma veril
mezse bono bedeli tediye edilmez. Her bir posta bonosu yüz kuruşa kadar meb
lâğı nâtık olabilir. 

YÎRMl BİRİNCİ MADDE — Mürsillerden peşin istifa olunmak üzere posta 
paketleri ücuratı berveçhiatidir: 

Evvelâ : Vesaiti nakliyesi vapur veya demiryolu olan paketler: 
Kuruş 

1. A) Bir deniz kıyısından veya bir kol demiryolu üzerinde vâki 
postaneler arasında teati olunacak paketler için beher beş kilo veya kes
rinden 20 

B) İki deniz kıyısında veya iki demiryolu üzerinde vâki postaneler 
arasında teati olunacak paketler için beher beş kilo veya kesrinden 30 

C) Bir deniz kıyısiyle bir kol demiryolu üzerinde vâki postaneler ara
sında teati olunacak paketler için beher beş kilo veya kesrinden 30 

D) İki deniz kıyısiyle iki kol demiryolu üzerinde vâki postaneler ara
sında teati olunacak paketler için beher beş kilo veya kesrinden 30 

2. A) Karadeniz ve Akdeniz birer mmtaka teşkil eder. «Marmara ancak 
kendi kıyılarındaki postaneler arasındaki nakliyat için bir deniz addolunup Ka
radeniz veya Akdeniz kıyılarındaki postanelerle olacak nakliyat için ayrıca bir 
leniz itibar edilmez.» 

B) İkiden fazla demiryol kolu iki kol addolunur. 
C) Deniz kıyısından veya demiryolu istasyonundan üç kilometre dahilinde 

julunan mevki kıyıda veya demiryolu güzergâhmda addolunur. 
D) Berveçhiati hutut birer kol demiryolu ad ve itibar olunur: 
İstanbul - Edirne arası (Alpullu - Kırkkilise şubesi dahil olduğu halde), 
Haydarpaşa - Konya arası (Adapazarı - Arifiye, Eskişehir - Ankara, Ala-

runt - Kütahya şubeleri dahil olduğu halde), 
Konya - Meydanıekbez arası (Mersin ve Yenice ve Payas şubesi dahil olduğa 

Lalde), 
Meydanıekbez - Nuseybin arası, 
İzmir - Karahisar arası (Manisa - Bandırma şubesi dahil olduğu halde), 
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Izmir - Eğirdir arası (Torbalı, Bayındır, ödemiş, Tire, Reşadiye, Söke, Sul-

tanhisar, Denizli, Sütlâç, Çivril şubeleri dahil olduğu halde), 
Erzurum- Sarıkamış - Kızüçakçak, 

• Bursa - Mudanya arası (İstanbul - Mudanya - Bursa bir kol addolunur). 
Memlekette bilâhare inşa olunacak demiryollarının her bir kolu posta şebe

kesine nazaran posta idaresince tâyin olunur. 
Saniyen : Vesaiti nakliyesi sürüm postalarından ibaret olan posta paketleri: 
Bir liva dahilindeki merakiz arasında teati olunacak paketler için beher ki

lo veya kesrinden on kuruş ücret alımrve mütaakıp her liva için beş kuruş zam-
molunur. 

Salisen : Vesaiti nakliyesi demiryol, vapur ve sürücüden ibaret olan posta pa
ketleri : 

A) Ne mevridi ve ne de mahreci sahilde veya demiryolu güzergâhında ol-
mıyan iki mevki arasında teati olunacak paketler demiryolu veya vapurla nak
liyattan istifade etse yine mevrut ve mahrecin vaziyetine nazaran saniyen fıkra
sında gösterilen ücrete tabidir. 

B) Mevrit veya mahreçten biri deniz kıyısında veya demiryolu güzergâhın
da bulunup nakliyatında demiryolu veya vaıpurdan istifade eden posta paketle-
vi için güzergâha nazaran demiryolu ve deniz ücretleriyle kara ücretinin mec
muu bilhesap istifa olunur. 

Kıymetli posta paketlerinin beher bin kuruş veya kesrinden seyyanen on 
kui'uş ücreti teminiye alınır. Deniz kıyısı ve demiryolu güzergâhında bulunan 
postaneler ile dehilde kâin olup demiryolu re vapur bulunmıyan mahaller ara
sında teati olunacak posta paketleri için ancak balâdaki ikinci tarife tatbik 
olunur. Kıymetli ve kıymetsiz posta paketleri ihbarnamelerin tebliği postres
tant olanların dahi vürutları tarihlerinin ferdasından itibaren yedi gün hita
mında mürselünileyhleri tarafından tesellüm edilmez ise mürur edecek her gün için 
paket başına iki kuruş ardiye ücreti istifa olunur. Ücreti mezkûre her bir kıy
metli paket için kıymeti mukadderesinin nısfı ve her bir kıymetsiz paket için 
dahi elli kuruşu tecavüz edemez. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Her bir abone kutusundan senevi peşin olarak 
birinci sınıf merakiz için beş yüz, ikinci smıf merakız için üç yüz ve üçüncü sı
nıf merakiz için iki yüz kuruş alınlr. Abonman şehrî olur ise birinci sınıf için 
elli, ikinci sınıf için otuz ve üçüncü sınıf için dahi yirmi kuruş istifa olunur. 
Senelik veya şehrî olmiyatı abonmanların müddetleri ne olursa olsun ücretleri 
şehrî abonman ücuratı derecatma göre bilhesap tâyin ve tesbit olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Cerait ve resaili mevkute abonman muameleli 
için: 

Evvelâ : Posta ücreti âdiyesi, 
Saniyen : Abonman bedelinin yüzde beşi, 
Salisen : Bedelin irsaline ait posta havalenamesi ücreti peşin olarak alınır. 
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her bir hüviyet varakası için peşin olarak 

on beş kuruş istifa olunur. 
Y İ R M İ BEŞİ NCİ MADDE — Bec'eli tahsil olunan senedat veya evrakın 

beheri için, atideki ücurat istifa olunur. 
Evvelâ : Beş kuruş ücreti talrsiliye. 
Saniyen : Bedeli tahsil olunmak üzere medyuna ibraz olunupta bedeli tahsil 

olunamıyan senedat veya evvrakm beheri için üç kuruş ibraz ücreti. 
Salisen : Ücreti müstahsalenin irsaline ait posta havalenamesi. 
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Y Î R M MiTINCI MADDE — ?Bir şehrin ancak dairei tevziiyesi dahili için 

saü mahsus ile •Möa-se'MMttileyhleriııe teslim olunmak üzere terdi olunacak her 
bir maddenin posta- 'ücreti adiyesinden başkaca mürsillerrnden berveçhi peşin 
kırk kuruş istifa olunur. 

YÎRMî YEBÎNCİ MADDE — Mürsil taahhütlü mevad ile kıymeti mukad
derdi mekâtibin ve posta paketlerinin teslimini ve havalenamelerin tediyesini müş
ir bunların hini tevdilerinde ilmühaber talebettiği takdirde kendisinden peşin 
olarak beş ku'ruş ve bilâhara talep olunan iade ilmühaberleri için dahi on kuruş 
ücret almır. Adi ve taahhütlü mürasilât hakkında muahharan talep edilecek ma<-
lûmaticin dabi on kuruş ücret istifa olunur. 

YtRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Mürsilk-r tarafından istirdat olunan her ne
vi raürasilâtm posta ücreti iade edilmez. 

YTRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Posta paketleriyle on sekizinci maddede 
ücreti teminiyesi tekrar istifa olunacağı gösterilen kıymeti mukadderdi mekâtip-
ten maada mürasilâtm mürsillerine iadesi veya mürsilünileyhlerine telîrar şevki 
yeniden ücret istifasını icabettirmez. Asker ve Jandarma efradı namlarına olan 
posta paketlerinden tekrar sevk ve iade ve ardiye ücretleri alınmaz. 

Fashsalis 
Muafiyeti ücurat 

OTUZUNCU MADDE — Evvelâ : Büvtik Millet Meclisi Riyasetiyle tora 
Vekilleri tarafından hususi adreslere gönderilen umuru Hükümete müteallik res
mî mekâtip, 

Saniyen : Makamatı resmiye arasında teati olunan umuru Devvlete müteallik 
mevvaddı muhabere ile kıymeti mukaddereli mekâtip ve kıymetli ve kıymetsiz 
posta paketleri, 

Salisen : Bilcümle askerî mektepler, darülitamlar ve darüşşafaka talebesiylo 
neferden başçavuşa kadar (başçavuş dahil") olan asker ve jandarma efradının 
kendi usul ve furuuna veya zevcesine veya birader ve hemşiresine veya bunların 
evlâdına veyahut baba ve anasının birader ve hemşiresine veya kainpeder ve ka-
ymvaldesine yazacakları ve bu akrabanın mezkûr talebeye ve efrada gönderecekle
ri mekâtip, 

Rabian : Hilâliahmer ve Himayei etfal cemiyetlerinin ve îtibarı millî banka
sının merkezi umumisi ile şuabatı veyahut işbu şuabatm yekdiğeri arasında teati 
olunacak evvrak muhaberesi ve kıymetimukaddereli mekâtip ve kıymetli ve kıy
metsiz posta paketleri, 

Hamisen : Eukarayi sıbiyana bilâ bedel tevzi edilmek üzere şuabat ve Hükü
mete irsal olunacak kütüp ve resail. 

Sadisen Türkiye Devletinin sefaret ve konsoloshanelerine posta ücretinden 
muafiyet bahşeden Düvveli ecnebiye sefaret ve konsoloshaneleri tarafından mua
fiyeti mezkûre hududu dahilinde tevdi olunacak evrakı muhabere posta ücretinden 
nuaftır. 

OTUZ BÎRÎNOÎ MADD*EJ — Zatı hazreti Hilâfetpenahi tarafından irsal 
myurulacak mürasilât dahi posta ücretinden muaftır. 

Faslırabi 
Mernntiat 

OTUZ IKÎNCÎ MADDE — Evvelâ : G êrek posta idaresi ve gerek bilcümle 
lakliyat şirketleri vasıtasiyle naklolunan posta paketlerine veyahut eşyayi ticariye 
iimuneleri ve gazeteler ile evrakı sairei matbua ve mesalâha müteallik evrak de-
unlarma açık olsa dahi mekâıtip veya bu mahiyette evrak vazı veya bunların zu-
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ruf ve kuşakları üzerine muhaberat mahiyetini haiz işarat veya ifadat derci, 

Saniyen : Kıymetli posta paketlerinden maada mürasilât derununa mesku
kât ve altın ve gümüş mamulâtiyle ahcarı zikıyem ve mücevherat ve bu kabil kıy
mettar mevad konulması, 

Salisen : Kıymeti mukaddereli olmıyan mekâtibe posta bonoları müstesna ol
mak üzere evrakı nakdiye ithali, 

Rabian : Her nevi mürasilâta adap ve ahlâkı umumiyeye mugayir ve muhili 
asayiş ve Hükümetçe vücudu ve intişarı menedilmiş olan mevad ile tabiatları ve 
mahiyetleri itibariyle posta memurlarını tehlikeye ilka ve mevaddı muhabereyi 
telvis veya tahrip edebilecek mevad ve kpbili iştial ve infilâk mevaddı nariye ile 
mevaddı sairei mühlike ve canlı, cansız hayvanat ve haşarat vazı, 

Hamisen : Her nevi mürasilât üzerlerine tahkiri âmiz ve tezyifi mutazammın 
adresler tahriri, 

Sadisen : Memnuiyeti kavanin ve nizamatı Hükümetçe tasrih edilen eşyanın it
hali memnudur. 

Faslıhamis 
Mesuliyet 

OTTJZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Posta idaresi, posta ve telgraf havalenameleri 
ve matlubatı âdiye tahsili, cerait ve resaili mevkute abone kaydi muamelâtında 
kendisine tevdi olunan mebaliğden mesuldür. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — T^ahütlü mevadm ziyamdan şartı tediyeli 
olsa bile idare tarafından mürsile veyamürsilin talebi üzerine mürsilünileyhe 
tazminat olarak yüz kuruş verilir. Tazminat talebinde bulunmaksızın vefat eden 
mürsilin hak talebi vârislerine intikal eimez. 

OTUZ B E Ş Î N C Î MADDE — Kıymeti mukaddereli mekâtip ile kıymetli ve 
kıymetsiz posta paketlerinin kısmen veya tamamen zıya ve basarı halinde mür-
silleriiıe veya mürsillerin talepleri üzerine mü^elünileyhlerıne zıya ve hasara uğ-
rıyan miktarın kıymeti hakikiyesi tazmin edilir. Şu kadar ki bu tazminat hiç bir 
ahvalde kıymetsiz paketler için yüz kuruşu ve kıymetli mekâtip ve paketler için 
dahi kıymeti mukaddereyi tecavüz edemez. Bu nevi mürasilâtm tazminatlarını 
talep etmeksizin vefat eden mürsillerin hak talepleri vârislerine intikal eder. Es
ham ve tahvilâtın kıymeti hakikiyesi bunların postaya tevdi edildikleri gün Dersa-
adet borsasındaki fiyatlarıdır. 

OTTJZ ALTINCI MADDE — Posta idaresi ancak mürasilâtm mürselünileyhi-
ne tesliminden sonra bedeli meşrut miktarından mesuldür. 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Aniff n beyan olunan ahval haricinde posta ida
resi ifa ettiği muamelâttan dolayı hiç bir mesuliyet kabul etmez. 

OTITZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Evvelâ : Zıya. mürsilin hatâ ve tekâsiilün 
veva muhtevanın tabiatı iktizasından ve 3rahut esbabı mücbireden tevellüt eyle
diği. 

Saniyen : Mevadı memnuayı havi bulunduğu, 
Salisen : Esbabı mücbireden naşi vesaiki kııyudiyenin zıyaı hasebiyle sahibine 

teslimini ispat mümkün olmadığı, 
Rabian : Kıymeti mukaddereli mür;'selâtin kıymetli mevadı ihtiva eylemediği 

veya muhtevalarına hile kasdiyle kıymeti hakikiyeden fazla kıymet takdir olun
duğu surette otuz besinci maddede muhaırer mesuliyetleri deruhte etmez. 

OTTJZ DOKUZUNCU MADDE — Bilcümle mebaliğ ve mürasilâtm postaya ta
rihi tevdiinden itibaren bir sene mürurundan sonra mürsilin tazminat talebine hak
kı kalmaz. Tazminat baistida talep tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfında veri
lir. Ancak bu müddetin inkızasmda zayiatın vukuu esbabı mücbire haylûletiyle 
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tahakkuk edemediği takdirde tazminat itası tahakkuku neticeye ve zayiat ve haşa
ratın esbabı mücbireye istinadı hakkında ihtilâf zuhurunda dahi mahkemei aide-
sinin neticei hükmüne muallâktır. Mürsilin idarece itası takarrür eden tazminatı 
istifa eylemek hakkı mebaliğ ve mürasilâtm tarihi tevdiinden itibaren üç sene mü
rurundan sonra sakit olur. Tazminatı ita edilen mürasilât eshabınm bu mürasilât 
üzerindeki kâffei hukuku idareye intikal eyler. 

Faslısalis 
Ahkâmı cezaiye ve takibat 

K I R K I N C I MADDE — Posta inhisarına tabi mevaddı nakledenlerden bir li
radan on liraya kadar cezayi nakdî alınır ve ayrıca işbu kaçak müraselâtııı iki 
kat posta ücreti istifa olunu]) oir kat) bu kaçağı tutanlara verilir. An»-al: bir kaza-
\ a merbut olup |>>sta teşkilâtı olmıyan köyler arasında ve yine bu tozanın köy
leriyle hemhudut diğer kaza köyleri arasında teati olunacak evrakı muhabere ka
çak addolunamaz. 

K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Müsaadei mahsusa istihsal etmeksizin posta pul-
lariyle istifayi ücuratta müstamel varakaları beyi edenlerden, kırkıncı maddede 
beyan olunan cezayi nakdî ahzolunur. 

K I R K Î K I N C Î MADDE — Hile kasdiyle kıymeti mukadderdi müraselâta 
kıymetli mevad vazolunmadığı veya muhtevalarına kıymeti hakikiyelerinden fazla 
kıymet takdir olunduğu surette mütecasirleri bir aydan bir seneye kadar hapso-
lunur veya kendilerinden on liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî alınır. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Posta pullarını taklit veya sahtekârlık suretiyle 
tağyir eden ve ettiren ve bu makule taklit ve tağyir edilmiş posta pullarını bilerek 
satan veya sattıran ve bu makule taklit ve tağyir edilmiş posta pullarını posta 
idaresince nakli mecaz olan evrak ve eşya ve mekâtip üzerinde bilerek kullanan 
veya evvelce istimal ve iptal edilmiş olan posta pullarını mezkûr evrak ve eşya ve 
mekâtip üzerine vazederek tekrar istimale cüret eden kimseler kanunu ceza 

mucibince mücazat olunur. 
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Posta ve sair bu makule vasıtalara tevdi 

olunan mekâtibi imha veya kuşat eden ve ettiren memur ve bilhassa bundan malû
matı olan posta memurları kanunu cezanın 129 neu maddesi mucibince mücazat 
olunur. 

K I R K B E Ş Î N C t MADDE — Bir mektup ve açık muhabere varakasının vü
cut veya mündereeatı hakkında mesağı kanunî haricinde ifşaatta bulunan posta me
murları on beş günden bir aya kadar hapis ve bir liradan yirmi liraya kadar ce-
zavi nakdî ile mücazat olunurlar. 

KTRK ALTINCI MADDE — Aharın namma gelen müraselâtı hile ve desise 
ile postanelerden ahzedenler ve işbu müraselâtı bilerek veren memurlar üç aydan 
üc seneye kadar hapsolunur ve kendilerinden bir liradan elli liraya kadar cezayi 
nakdî dahi alınır. 

K I R K Y E D Î N C t MADDE — Posta ve telgraf ve telefon idaresince tâyin 
olunan posta ve telgraf müfettişleri, merkez müdiranı, posta seyyar ve nak
liye memurları işbu kanun ile menedilen efal ve harekâtı taharri ve tetkika me
zundurlar. Memurini zabıta ile rüsumat memurları dahi beşinci madde ahkâmının 
icrasını teminen aynı salâhiyeti haizdirler. Esnayi taharriyatta elde edilen inhi
sara tabi mevattan mevritlerinde iki kat ücret alınır. 

K I R K S E K Î Z Î N C l MADDE — îşbu kanunun beşinci ve sekizinci maddeleri 
mucibince memnu olan efal ve harekât hakkındaki takibat posta idaresinin tale
bi üzerine icra olunur. 
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raslısa/bi 
Ahkâmı müteferrika 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Müflislere ve esbabı oeraime ait mekâtip 
mehakim ve müstantıklarca tahriren vuku bulacak talep üize-rine postanelerden 
alınabilir. Sağırlar ve matuhlar ve mecnunlar ve mahcurlar ve vefat edenler 
namlarına gelen müraselât kanunen bunlai'L tesellüme safâhiyettar olanlara veri
lir. 

ELLÎNCİ MADDE — Posta idaresi otuz ikinci maddenin fıkrai saniye ve 
salisesinde musarrah mevaddı veyahut gümrük resmine tabi eşyayı havi bulunduğu 
hissolunan dahilî ve haricî mekâtibin açılmasını eshabma teklif eder, ademi muva
fakatinden dolayı açılmasına imkân hâsıl olmıyan dahilî mçkâtibin kuşat muame
lesini resen icra ve harici mekâtip dahi mahreçlerine iade olunur. 

E L L İ BLRÎNCÎ MADDE — Her ne esbaba mebni olursa olsun tevzi edileme
miş olan adi ve taahhütlü mektuplarla bilûmum mevaddı muhabere derhal mah
reç merkezine iade olunur. Mürsilleri malûm olanlar merakizce esbabına verileceği 
gibi olmıyanlar dahi müracaat vukuuna intizaren âdiler üç ay, taahhütlüler bir 
sene müddetle hıfzedilerek alelûsul ilân edilir. Mezkûr müddetler nihayetinde sa
hipleri zuhur etmiyenler bilâ kuşat ihrak olunur. 

ELLİ JKÎNCT MADDE — Posta idaresine tevdi veya idarei mezkû*re taua-
fmdan eşhası salise hesabına tahsil edilen mebaüğden ve mevkufat âdadine da
hil olan kıymeti mukaddereli mürasilât ve kıymetli, kıymetsiz posta paketleri de-
rununda zuhur eyleyen nükud ve hor nevi evrakı nakdiye ve eşyayi saireden alâ-
kadaranma teslimi mümkün olamıyanhu: tevdileni tarihinden itibaren üç sene son
ra hazineye irat kaydedilir. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vapur sahipleriyle işbu kanunun neşrinden son
ra teşekkül eyliyecek olan demiryolları şirketleri ve vapur kumpanyaları posta 
idaresinin nakliyle mükellef olduğu mevad ve eşyayı ve bunlara refakat eden pos
ta memurlarım meccanen nakle mecbur vn tesellüm evledikleri müraselâtm zıyaı 
halinde posta idaresinin mürsillere tediye eylediği tazminatın tesviyesiyle mükel
leftir. 

E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Yirmi birinci maddenin saniyen kısmında 
muharrer posta paketleri kara tarifesi işbu kanunun tarihi meriyetinden üç av 
sonra tatbik olunacaktır. 

E-LLÎ B'EŞÎNCÎ MADDE — Elyevm mer'i olan posta ahkâmı kanuniye ve ni 
zamiyesinin işbu kanun ahkâmiyle kabili telif olmıyanları mefsuhtur. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülic 
radır. 

E L L Î YEDÎNCÎ MADDE — Tşbu kanunun icrasına Adliye ve Dahiliye ve 
killeri memurdur. 

17 rabiyülahir 1342 ve 26 teşrinisani 1389' 
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