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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,55 

REİS — Fethi Bey 
KATİPLER : Mahmud Bey (Siird), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ- sası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide a'doldukları mahallere havale edile
rek Amasya Mebusu Nafiz Beyin tahsisatına dair 
Tetkiki Hesabat Encümeni mazbatası bilmüzake-
re Divanı Riyasetin bu baptaki teklifi kabul 
edildi. Mütaakiben gayrimüseccel mevaddm mü
zakeresine iptidar olundu. Düyunu Umumiye 
kadrosunun hemen tesbitine dair Rize Mebusu 
Ekrem Beyin takriri cereyan eden müzakere ne
ticesinde bütçe ile tetkik edilmek üzere tehir edil
di. Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci madde
sinin fıkrai ahiresİnin tefsirine dair Müdafaa! 
Milliye Encümeni mazbatası ikinci defa tâyin 
esam ile reye vaz'edildi. Badehu altın kaçakçılı
ğından mahkûm Eşref ve Hâşim efendiler hak

kında Adliye Encümeni mazbatasının müzakere
sine geçildi. Kifayeti müzakere takarrür ettik
ten sonra mazbata tâyini esami ile reye vaz'edil-
di. Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci madde
sinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatasının (64) kabul ve (5) müstenkife kar
şı (65) reyle reddedildiği ve altın kaçakçılığı me
selesinde nisap hâsıl olamadığı Makamı Riyaset
ten bittebliğ Cumartesi günü içtima edilmek üze
re Celseye nihayet verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

Kâtip 
Siird 

Mahmud 

Kâtip 
Bolu 

Falih Bıfla 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle refikinin, 

Düyunu Umumiye Merkezinde birtakım ecnebi 
memurlara verilen yüksek maaşata ve bu suretle 
yapılan israf ata dair şifahi sual takriri (6/117) 
(Maliye Vekâletine) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle refikinin, 

Lâyihalar 
1. — Emniyet Sandığının 1340 senesi Büt

çe lâyihası (1/412) (Muvazenei Maliye Encüme
nine) 

2. — Maadin kanun lâyihası (1/411) (İktisat 
Encümenine) 

Ma3>atalar 
1. — Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesinin 

tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak paraya olan 

1. — Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref 
ve Hâşim efendiler hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatasının ikinci defa olarak reye vaz'ı 
(4/36) 

REİS — Malûmuâliniz evvelki celsede nisap 
hâsıl olmamıştı, işbu mazbatayı ikinci defa re
ye vaz'ediyorum. Mazbatayı kabul edenler beyaz, 
reddedenler kırmızı olarak rey pusulası verecek
lerdir. 

MUSTAFA B. .(Tökad) — Arayı bir kere 
anlıyalım, ne olmuş? (Söylendi sesleri.) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis 
Bey, yoklama suretiyle yapılsın! 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mü-
saadei âlileriyle istihsali ârâya mütaalllk ol
mak üzere birkaç kelime arz edeceğim. Birçok 
arkadaşlarımla temasta bulundum. Arkadaşla
rımın büyük ekseriyeti, yani temas edebildiğim 
arkadaşlarımın büyük ekseriyeti bu cezaya mah
kûm edilmiş olan zevatın affı ve paralarının iade
si taraftarıdır. (Hayır sesleri.), (Gürültüler) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis Bey 
müzakere varsa herkes söz söyliyecek. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Yani 
bendenizin görüşüm; (Gürültüler), (Söz neye da
ir sesleri.) 

Denizli'deki Dakik Fabrikasına dair şifahi sual 
takriri (6/118) (Maliye ve Müdafaai Milliye ve
kâletlerine havale olunmuştur.) 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendim? (Kabul sesleri) Zaptı sabık hulâ
sası aynen kabul edilmiştir. 

ihtiyacın tehvinine dair (1/29) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

2. — Rize Mebusu Esad Beyin, Lâzistan liva
sında fındık, portakal, limon, mandalina, cay ve 
dut yetiştirilmesi hakkında (2/182) numaralı 
teklifi kanunisi ve İktisat ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

REİS — Neye dair söyleyeceksiniz1? 
HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Efendim 

istihsali ârâya dair söyliyeceğim. (Gürültüler) 
İki kelime müsaade edin! (Devam sesleri) Yani 
Meclisi kırmızı, beyaz rey vermeye sevk eden ava-
mili arz etmek istiyorum. 

AVNt B. (Bozok) — Biliyoruz, Hoca Efen
di, biliyoruz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Bende
niz, mazbatanın reddi, fakat bu zevatın affı 
ve parasının iadesi taraftarıyım. (Hayır, hayır 
sesleri) Bu mazbata beyaz reylerimizle kabul edi
lecek olursa kapanmıyacak ve istiklâli adlîmizde 
bir rahne açılacağına kaaniim. (Hayır sesleri) 
Af meselesi ayrı bir şey ve buna taraftarım. Bi
naenaleyh bu ayrı bir meseledir. Yani af mese
lesine taraftarım. Fakat bu şekilde mazbatanın 
rejre konması tehlikeli olduğuna bendeniz kaani
im. (Doğrudur sesleri.) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim, mazbatayı bertaraf etmek suretiyle; 
bu mazbata müzakere edilemez, suretiyle redde
dilerek diğer bir noktanın ayrıca reye vaz'edil
mesi mümkün olabilir. (Hayır sesleri) (Kabul 
sesleri) Çünkü hakikaten yâr ve ağyara karşı 
mevkiimiz pek acayip bir şekle girecektir. He
yeti Celüenize arz ederim, mazbatanın esbabı 

2. — EVRAKI VARİDE 

3. — İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 
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mueibesi bu memlekette istiklâli adlî ve kaziyei 
muhkeme bulunmadığını ve binaenaleyh mahke
me olmadığını gösteriyor. Böyle bir mazbatadır. 
Bunu nazarı dikkati âlinize arz ederim ve Dev
letin menafii âliyesini rahnedar eder. (Gürül
tüler) 

HÜSEYİN HÜSNÜ M. (İsparta) — Mebus
lar 'kendi vicdanını, reyini ne suretle istimal ede
ceğini bilirler. Mahkemelerimiz âdildir. Mecli
simiz de âdildir. Herkes reylerini serbest istimal 
eder, ister kırmızı verir, ister beyaz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Teşkilâtı 
Adliyeyi altüst edemeyiz. 

REİS — Malûmuâliniz mazbata istinaf mah
kemesinde ve Temyiz Mahkemesinde kesbi kati
yet eden bir ilâmın reye vaz'ını mutazammındır. 
Esas itibariyle bu şekilde olduğu için bunun 
reye vaz'olunamıyâcağma dair mütalâa derme-
yan olundu. Hakikaten Mahkemei Temyizde 
kesslbi katiyet etmiş olan bir ilâm burada reye 
vaz'olunamaz ve olunduğu takdirde bunun gibi 
namütenahi ilâmlar gelir, bu itibarla nasılsa 
bir zühul eseri olarak geçen celsede bu mazba
ta reye vaz'olundu, bunu tekrar reye vaz'etmek 
mecburiyeti vardır. Binaenaleyh reylerinizi isti
mal buyurmanızı rica ederim. (Encümene iade 
edelim sesleri) (Gürültüler) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Mesele 
çayı tetkiktir. Mazbatayı encümene alalım Reis 
Bey! 

ZAMİR B. (Adana) — Neden encümene iade 
edilecekmiş? Yeni bir bid'at mı çıkıyor Reis 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevatın tahlifleri 
REİS — Efendim, azayı kiramdan bâzıları

nın tahlifleri icra kılınacaktır. 
[Hilmi Bey (Ankara), Mustafa Şeref Bey 

(Burdur), Reşid Ağa (Malatya), Nafiz Bey 
(Amasya) tahlif edilmişlerdir.] 

REİS — Efendim, reyini istimal buyurmıyan 
zevat var mı? İstihsali âra hitam bulmuştur. 
Rauf Beyefendi yemin edecek misiniz? 

RAUF B. (İstanbul) — Evet efendim! 
[Rauf Bey (İstanbul) un da tahlifi icra edil

miştir.] 

REİS — Efendim, neticei arayı arz edece
ğim. Reye iştirak eden azanın adedi (131). 

Bey! İmkânı var mıdır? Birinci defa reye kon
muş, ikinci defa konacak. Binaenaleyh encüme
ne iadesine imkân yoktur. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
Reis Beyefendi! Hatalı olduğunu itiraf buyur
duğunuz bir şeklin üzerinde ısrar olunabilir mi 
efendim? Bizim ekseriyetimiz de kaanidir ki 
bu mazbataya yeniden rey vermek hatadır. En
cümene iade buyurunuz. (Gürültüler, doğru 
sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey, bu mesele üzerinde ne suretle müzake
re açtınız? Katiyen müzakere açılamaz. Reye 
müracaat buyurunuz. (Açılmıştır sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey, 
mazbatayı encümene iade buyurunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim, araya 
müracaat edilen bir şey tekrar encümene iade 
edilmez. Tekrar reye konur, herkes reyini iz
har eder. 

REİS — O halde efendim mazbatayı reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, et-
miyenler kırmızı rey puslası verecektir. (Takrir 
var sesleri) Bundan sonra takrir olmaz efendim. 
(Yoklama suretiyle olsun sesleri) Yoklama su
retiyle istihsali arayı kabul buyurur musunuz? 
(Hayır, hayır sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis Be
yefendi, yoklama suretinde olsun! 

REİS — Efendim, yoklama olsun buyuru
yorlar. Kabul ediyor musunuz? ( Hayır, hacet 
yok sesleri) 

(92) 'kırmızı ret, (32) beyaz 'kabul, (7) yeşil 
müstenkif rey varakası verilmiştir. Binaen-" 
aleyh mazbata ekseriyetle reddedilmiştir. Bra
vo sesleri, alkışlar) 

RAUF B. (İstanbul) — Efendim, Meclisi 
Âlinize gelmemesi lâzım iken gelen ve geldiği 
halde reddedilen bu mazbataya bundan sonra 
tahaddüs edecek vakayım icabatı hakkında, 
yani usul hakkında müsaadenizle bir iki keli
me söyliyeceğim. Mesele halle iktiran etmiştir, 
fakat muhterem 'arkadaşlar! Temyiz Mahkeıme-
siflce kaziyei muhkeme olarak tesbit edilen hü
küm, Adliye Encümenince nakzedilmiş ve bu 
mazbata gelmiş, Meclisi Âliniz huzurunda mü : 

nakaşa edilmiştir. Arz etmek istediğim dakik 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

— 192 — 
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nokta, bundan sonra derecatı mahakimden ge
çip kaziyei muhkeme halinde Meclisi Âlinize 
gelen hükümlerin velev aleyhinde olsun karar 
ittihaz edilecek midir? (JETayıs sesleri) Bu, Mec
lisi Âlinizce bir karar suretinde tesbit edilip 
ilân edilmedikçe tereddüt baıki kalır ve kala
caktır. Çoik fenadır. Arkadaşlar! Derecatı ma-
hakim kanunen müspettir, bugüne kadar taay
yün etmiştir ve adliyemiz düveli anütemeddine-
nin adliyesi gibi de şayanı hürmet ve riayettir. 
Temyiz Mahkemesinin kaziyei muhkeme halin
de tetkik ve tesbit ettiği bir kararı, bir dâvayı 
Büyük Millet Meclisine sevk etmek imkânı mev
cut kalırsa, bilhassa o dâvanın nakzı ciheti de 
iltizamedilirse; Temyiz Mahkemesinin vücudu 
ile adeımivücudu arasında tereddüt hâsıl olur. 
Bu noktayı tesbit ve ilân etmek lâzımdır. 

REİS — Efenıdim! Meclisi Âlinin tercümanı 
olacağıma şüphe etmiyerek arz ediyorum ki : 
Temyiz Mahkemesince kesbi katiyet etmiş bir 
ilâmın her hangi bir encümen tarafından nakız 
veya 'tadilini muhtazaımmm olarak yapılacak 
olan muamele ve mazbatanın bundan sonra 
mevkii müzakereye geleceğini, zannederim, 
Meclisi Âli katiyen kabul etmez. (Katiyen ses
leri) Binaenaleyh bu hususta muhakeme icrası
na katiyen bir lüzum yoktur. Bu hususta Mec
lisi Âlinin tezahüratı gayet bahirdir. Ruzna-
mei müzakerata geçiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir)) — 
İki söz söyliyeyim mi! Müsaade buyurur mu
sunuz?, 

REİS — Arz ettim. Bundan sonra kabul 
edilmiyeceik. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Müsaade buyurursanuz arz edeyim. Esasen 
Mahkemei Temyizden sâdır olup kesbi katiyet 
etmiş olan hükümlerin, kaziyei muhkeme teş
kil eden mukarrcraıtm Meclisi Âlinizce müza
kere edilmiyeceğine dair kanunlarımızda sara
hat vardır. Bütün usulü mühakematı hukuki
ye ve usulü muhakeme! cezaiye kanunları ka
tiyen sarahati haizdir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda Meclisi Âlinizce müzakere edileceğine 
dair de hiçbir veçhile, hiçbir harfi vahit, hiç
bir noktai vahide bile yoktur. Bilâkis icraî 
salâhiyetler Tcra Heyeti tarafından icra edilece
ği beyan edilmiştir. Meclis; doğrudan doğru
ya hakkı kazasını istimal eder, diye hiçbir 
harfi yâhit yoktur, efendiler! Bundan her na

sılsa encümenlerce zühul olmuş, sehiv vâki ol
muş, bir müzakere açılmış. Hiç şüphe yok ki 
bundan sonra İstida Encümenine böyle bir 
mazbata geldiği vakitte yapacağı muamele Ad
liye Encümenine havale etmek değil, usulsüz
lüğünden bahisle derhal reddine karar verece
ği derfcâddır. 

REİS — Efendim! Ruznamei müzakeratımı-
za geçiyoruz. 

3. — Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılırmak 
mansabmda karaya oturan Tirimüjgân vapuru
na dair sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâzım 
Paşanın şifahi cevabı (6/107) 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki suallere Müdafaai Milliye Vekâleti

nin şifahen itayı cevabeylemesini arz ve rica 
eylerim : 

1. Donanmamızın tatlı su ihtiyacı mukad
dema Kızılırmak mansabmda karaya oturan 
«Tirimüjgân» vapurundaki tasfiye malkinala-
riyle temin edilmekte idi. Hali faaliyette icra
yı derdest bulunan donanmanın bu ihtiyacı el-
yevm ne suretle temin edilmek: tasavvur olu
nur ? 

2. Bahriye Dairesince- gönderilen heyeti 
fenniyenin tanzim ettiği rapora nazaran «Tiri
müjgân» vapurunun bu kış alâhalilhi terkinde 
gerek vapurun ve gerek «240», bin lira kıyme
tinde bulunan tasfiye makina'larmm gayrika-
bili istifade bir hale geleceği mezkûr iken Mü
dafaai Milliye Vekâletince tahlisi gayrimüm-
kim addedilerek talibine fürüht edilmek üze
re Maliye Vekâletine devrolunan bu vapurun 
ve derunundaki makinaların kurtarılması için 
yeni bir teşebbüs var mıdır, ve yahut Maliye 
Vekâletince yapılan müzayede neticesi neden 
•ibarettir? 

Bozok 
Avni 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bu Tirimüjgân vapu
ru hakkında biraz evvele ait 'malûmat arz ede
yim. Tirimüjgân vapuru; İstanbul HükünTcti 
zamanında (Bafra) önünde karaya oturmuş, ka
raya oturduktan sonra bunun tabiisine teşebbüs 
edilmiş, fakat muvaffak olunamamış. Muvaffak 
olunamayanca, orada kalımca dalgalar etrafına 
kuım toplamış ve bu kum etrafına toplanınca va
purun bir kat daha batması tahkim edilmiş ve 
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•orada- kalmış bu vapurun tahlisi için Seyrise-
fain. idaresi teşebbüste bulunmuş, fakat Tersa
nede lüzumu kadar ta'hlis makinaları ve terti-
Ibat mevcudolmadığından dolayı tahlis etmek 
imkânı olmadığını anlamış. Bu esnada (Yalova) 
vapurunun sahibi Ali Necib Bey müracaat et
miş, demiş ki kârının yüzde yetmişi benim, yüz
de otuzu Hükümetin olmak üzere bu vapuru 
ben tıahlis edeyim veyahut (30) bin lira vere
yim bu vapuru bana satın, dermiş. Seyrusefaine 
müracaat etmiş, iSeyrisefain o zamanın Bahriye 
Nezaretine, bu müracaatı bildirmiş. Bahriye Ne
zareti de, Babıâliye müracaat etmiş. Velhâsıl 
bu hususta birçok muhaberat cereyan etmiş. 
Fakat vapurun bu suretle her hangi bir adam 
nisbeti veyahut satmak suretiyle verilmesi mü
nasip görülmemiş. Bu muamele, böyle cereyan 
etmekte iken, istanbul idaresi bize intikal et
mişti. O zaman bu zat, bize de, Müdafaa! Milli
ye Vekâletine de müracaat etti. Ben, bu vapu
ru çıkarayım. Size otuz bin lira vereyim veya
hut % 70 hissesi benim olsun, % 30 u sizin ol
sun.. Seyrisefainle müştereken işletelim dedi. is
tanbul'da bir heyeti fenniye marafetiyle gerek 
bu teklifin mahiyeti ve gerek bu vapurun tah-
- silinin neye mütevakkıf olduğu tetkik edilsin 
diye bu bapta, bir heyeti fenniye teşkil edilmiş. 
Heyeti fenniyenin tetkikatına nazaran, vapu
run dâhilinde bulunan su tasfiyesine mahsus 
alât ve edevat makinaları haricoimak üzere, 
(64) Ibin Hıra enkaz için fiyat tahmin edilmiş
tir. Yani asgari olarak bunun fiyatı (64) bin li
ra olabilir, denmiştir ve bu suretle müzayedeye 
vaz'ı mümkündür denmiş. Aynı 'zamanda vapu
run tahsil ve faaliyete getirilmesi için, (150) 
bin lira masraf lâzımdır. Bu (150) bin lira sarf 
edilirse, bu vapur (240) bin liralık bir vapur 
olabilir. O vakit bizim vekâlet bütçesinde va
pur tahlisi ye sıairesi diye tahsisat «olmadığı gi
bi, işi böyle uzatmayı da münasip görmemiştir. 
Aynı zamanda bu vapurun tahlis edilip tamiri 
neticesinde, hakikaten (240) bin liralık bir fi
yata baliğ olup olmıyacağı haJkkmdıa bir tered
düt hâsıl olmuş, daha ziyade su altında 'kalırsa 
daha ziyade vapurun harabolacıağı düşüncesiy
le, vapurun bulunduğu umkun derecesi heyeti 
fenniyeye 'tetkik ettirilerek Maliye Vekâletine 
vapurun su tertibat ve tasfiyesine ait alât ve 
edevatı çıkarılmak isuretile bunu müzayedeye 
vaz/edin 4enmiş. Maliye Vekâleti, bunu bu as

gari fiyat üzerine müzayedeye vaz'etmiş. Fa
kat yine o zevat gelmiş, demiş ki: Buna vaz'-
edilen bu fiyat çok fazladır. Buna haddi asga
ri .olarak (30) bin lira bedeli müzayede koyun 
demiş. Müzayedenin başlangıcında o t a bin li
ra olsun. Müzayedeye buradan başlayın, demiş. 
Bu suretle Maliyeye müracaat etmiş. Maliye de 
bize sormuştur ve bu mesele tekrar heyeti fen
niyeye sevk edilmiştir ve heyeti fenniye birinci 
noktai nazarında ısrar etmiştir, demiştir ki: Bu 
vapurun su tertibatı ve buna müteferri a'ksa-
mı ve sairesi de buna ilâve edilerek: 'çıkarılırsa 
ü vakit, ancak (52) bin liraya kadar bunun fi
yatı tenezzül edebilir. Yani bunun içerisinden 
daha bâzı alât ve edevat alınmak suretiyle bu
nun fiyatı (52) bin liraya inebilir. Ve bu fi
yat mebde ittihaz edilerek Maliye, bunu müza
yedeye vaz'etsin. Meselenin son vaziyeti bu hal
dedir. Bunun tahsili için (150) bin liranın sar
fı iktiza ettiği için Tersanede tahlisiye edavatı, 
tahlisiye tertibatı, tahlisiye alâtı meveudolma>-
dığından bu şık tercih edilmiş. Mamafih su 
tasfiyesine ait derunundaki makinalar ve alât 
ve edevatın alınmak ciheti de iltizam edilmiş 
ve bu suretle eliiiki bin liradan Maliyece mü
zayedeye çıkarılmış, Tirimüjgân vapuru da bat
tığı günden itibaren böyle bir muamele geçir
miştir. Sualde Tirimüjgândaki su tasfiyesine 
ait alât ve makinalarmdan bahsolunuyor. Ha
kikaten donanmamızın su ihtiyacı için vaktiy
le Tirimüjgâna bir tertibat konulmuş, fakat o 
zamanda da Tirimü.ıgândaki bu soğuk su tas
fiyesine ait alât ve edevat yirmidört saatte kırk 
ton su tasfiye edebildiği ve bunun donanımaya 
gayrikâfi olduğu kabul edilmiş ve bu bir ih
tiyat olmak üzere Tirimüjgânda 'kalsın denmiş 
ve sahilde torpidolar için soğuk su dubaları ha
zırlanmış, yani bu suretle su ihtiyacını telâfi et
mek ve aynı zamanda bir ihtiyacı fevkalâde za
manında bu Tirimüjgândan istifade etmek 
ciheti düşünülmüş, 'şimdi bu alât ve edevat 
ıtabiî Tirimüjgânın içinde kalmıştır. Biz, 
bunun alât ve edevatını almayı aynı zamanda 
donanmanın soğuk su, yani tatlı su ihtiyacını 
temin için Şam vapurunu tahsis etmeyi düşün
müşüzdür ve bu Şam vapurunun bâzı tamiratı 
vardır. Bunu da Seyrisefain tamir ediyor. Bu 
sualde tatlı su ihtiyacının ne suretle temin edile
ceğine aidolan cihetin cevabı bu suretle verilmiş 
olur. Yani Şam vapuru 4onaj}maıun soğuk su 
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ihtiyacını temin edecektir ve Tiriimüjgândaki 
soğuk su için olan alât ve edevat alınacaktır. 
Sualin ikinci maddesinde bu tatlı su şeylerim... 

AVNÎ B. (Bozok) — Bahriye Dairesine iade
si arzu edilen makinaların kıymeti ne kadar
dır?. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim sualin ikinci kısmın
da hu su tasfiyesine aidcılan alât ve edevat iki 
yüzkır bin lira kıymeıtinidedir. Bunlar nazarı 
dikkate alınmış mıdır? Diye soruyorlar. Heyeti 
fenniyenin raporuna göre yirmidört saatte 
(40) ton su yapan bu alât ve edevat, ikiyüz kırk 
ibin lira kadar bir değerde değildir. Zaten bü-
ıtün vapur heyeti umumiyesiyle tahlis edildik
ten sonra değeri ikiyüzelli bin lira tutuyor. Bi
naenaleyh su tasfiyesine aidolan makinanm da 
bu kadar büyük bir fiyatı haiz olamıyacıağı an
laşılıyor. Heyeti fenniyenin raporuna göre ve-
purun kurtarılması ve tamirat sairesi için mas
raf edildikten sonra ikiyüz kırk bin liralık 
toir vapur oluyor ve bunun içerisinde tatlı su 
tasfiyesine aidolan alât ve edevat ikiyüz kırk 
İbin lira değil, belki bundan pek dûn bir mik
tardadır ve bu da ıgeri .alınmak şartiyle ve elli-
i'ki bin liradan -başlamak üzere müzayedeye 
vaz'ı için Maliyeye yazılmıştır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

AYNİ B. (Bozok) — Muhterem arkadaşlar! 
Başa Hazretlerinin izahatı suallerimi kısmen 
tatmin etmiştir. Yalnız bir noktai nazar meçhul 
kalıyor. Bahriye Dairesiniden alman malûmata 
göre Tiriımüjgân vapuru vaktiyle donanmanın 
tamirhanesi vazifesini ifa ediyordu. Buna ait 
birçok tertibatı da ' mevcuttu ve aynı zamanda 
tasfiye makinalarını da ihtiva ediyordu. Bina
enaleyh bu tertibata nazaran yalnız ımakinala-
rın kıymeti mütehassısların fikrine göre otuz 
bin İngiliz lirasıdır ki bugünkü piyasaya göre 
ikiyüz kırk bin lira eder. Mevcut makinıaları-

1. — İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin Nafıa Vekâletine intihabı hakkında Cumhu
riyet Riyasetinden mevrut telgraf. 

REİS — Efendim Nafıa Vekâletine intd-
habolunan İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin keyfiyeti intihabını berayı tasvip Reisi
cumhur Hazretlerinden! mevrut telgraf vardır : 

nm kıymetini de yine Bahriye mühendislerin
den mütehassıs bir zat yirmibeş bin İngiliz li
rası tahmin ediyor. Şu halde vapur derununda 
'bulunan alât ve edevatın kıymeti nıaddiyesi üç, 
dört yüz bin lirayı tecavüz ediyor. Heyeti fen
niyenin zıyaa uğrıyacıağı gösteriliyor. Kızılır
mak ilkbaharda bütün mânasiyle coşacak ve 
heyeti fenniyenin söylediği gibi vapur da, ma-
klnalar da tamamen hanabolacaktır. Yapurun 
satılması için de evrak, Maliye Vekâletine ha
vale ediliyor. Emlâki emîriye Mücliriıyetindeki 
elli yaşında bir başefendi vapurun kıymietinden 
ve Bahriye Dairesinin raporundan malûmattar 
olmadan «yalnız vapurun ihalesi karargir ol
muştur» diyor ve iki ay zarfımda tertibat alın
madığı takdirde bu sene batacağı ve zayi ola
cağı heyeti fenniye raporunda gösterildiği hal
de bu cihet hiç de nazarı dikkate alınmadan bir 
ilân veriyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Batarsa 
müsebbiplerine tanzim ettiririz. 

AVNİ B. (Devamla) — Rica ederim, ba
tarsa Emlâki Emîriye Dairesindeki başefendi-
yi mi mesul edeceğiz? Paşa Hazretlerinin bil
hassa nazarı dikkatlerini bu noktaya celbede-
rim. Vapurun gövdesi şu hailde durabilir. Fakaıt 
Bahriye Dairesi vapuru tahlis edemezse tah-
ıribedip nıakinalan kurtarmalıdır. Zira makina
nm kıymeti gövdenin kıymetinden pek ziyade
dir. Paşıa Hazretleri bu ciheti izah 'buyursun
lar! 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendini! Zaten vapurun için
deki su tasfiyesine aidolan makinayı almak şar
tiyle müzayedeye vaz'ma muvafakat etmişiz
dir. Buyurdukları şey tabiî nazarı dikkate alı
nır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Biran 
'evvel satmalı ki makinalar almaıbilsin. Satamaz-
sanız almamıyacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Muhtar Beyefendinin vukuu istifasına meb-

ni Başvekâletçe Nafıa Vekâletine İstanbul Me
busu Süleyman Sırrı Beyefendi intihabolunmuş-
tur. Berayı tasvip arzı keyfiyet eylerim. 

Reisicumhur 
' Gazi Mustafa Kemal 

6. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
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REİS — Tasvip meselesini reyi âlinize arz 
ede'ceğim. (Tâyini esami ile sesleri) Tasvibeden-

1. — Telgraf ve telefon umurunun tensikı 
hakkında kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf, 
Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları (1/118) 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 4 . 4 . 1339 
2390 

6/2627 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Telgraf ve telefon umurunun tensiki için tan

zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 . 3 . 1339 
tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye 
ile esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası 
leffen takdim kılınmıştır. İfayı iktizasiyle neti
cesinin işarına müsaade buyurulmasmı istirham 
eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 

Memlekette telgrafa mütaallik olarak tedvin. 
edilmiş ve birkaç maddeden ibaret bulunmuş 
olan mevaddı kanuniye 1865 senei efrenciyesin-
de Paris'te münakit Beynelmilel Telgraf Konfe
ransından mülhem ve hattâ o zamanı'n bile ilca-
atına göre gayrikâfi bir haldedir. Esbabı adide 
ile ve tekemmülâtı mütemadiye icabatından ola
rak seriarı tevsi ve inkişaf eden muamelâtın te-
nevvüü ve bilhassa son senelerde sahai keşifte 
her gün yeni terakkiyatiyle telgraf ve telefon 
muhaberatında pek değişik bir çığır açmış olan 
telsiz telgraf ve telefonun da aynı mahiyette 
muamelâta ve mütekabil hukuka karşı vâki te-
siratı kesîresi her yerde muamelât ve muhabe
ratı mezkûreye ait kavanin ve nizamatm yeni 
esaslar altında baştanbaşa tadil ve ikamline 
saik olmuştur. 

Mesaha ve nüfus ve seviyei iktisadiyenin ih-
tiyacatmdan mütevellit kesret ve teferruatı te
sisattan sarfınazar her yerde telgraf ve telefo
nun aynı ahkâm, ve kavait dairesinde bulunması 
muamelâtta husulü ittıratla bâdii menafi olaca
ğı derpiş edilmiş ve bunun netayici tabiyesin
den olarak elli sene evvel vücuda getirilen Bey- j 

ler beyaz, etmiyenlcr kırmızı rey puslası vere
ceklerdir. 

nel'milel Telgraf İttihadına iştirak eden ye bu
gün pek az istisna ile hemen umumiyeti ihtiva 

. eden memalikte bu mebhasdeki dahilî kavanin 
ve nizamatı hususiyeler de ittihadı mezkûrca ta
karrür ettirilen esasata müstenit bulunmuştur. 

Her memleketin kendisine hâs ihtiyaçatm'a 
göre esasatı mcvsrudeden az - çok uzaklaşması da 
umuru tabiiyeden olup fakat ahkâmı umumiye-
deki tevafukun muhassenatı bariz bulunmuştur. 

Bu iki noktai nazarla ve uzun senelerin gös
terdiği ahvali hususiyeyi mezcen tanzim edilmiş 
olan telgraf ve telefon kanunu lâyihası tanzim 
kılınmıştır. Münderecatına göre ahkâmı umu-
miyeye mütaallik aksamında gerek beynelmilel 
kavait, gerek Avrupa hükümetlerinden; memle
ketin vaziyetine yakın bulunanlardan bazıların
ca aynı bahiste tatbik edilegelmekte olan kava
nin ve nizamattan istinbat ve buna esasen cari 
mevad aynen veya bâzı tadilâtla dercedilmiş 
olduğu gibi bir hayli de ahkâmı cedideyi ihtiva 
etmekte bulunmuştur. 

Lâyiha dört fasıl üzerine tcrtibolunmuştur. 
Birinci fasıl : Telgraf ve telefonun Hükümetçe 
tahtı inhisarda bulundurulması ve bu suretle 

. mürettep mütekabil ahkâmı esasiye'ye mütedair
dir. 

Malûmdur ki, hidematı umumiyeden olan 
telgraf ve telefon bidayeti emirde bâzı hükü-
matç.a serbest şirket ve kumpanyalara tevdi 
edilmiş ve halen pek müstesna olarak bâzı hükü
metlerde bu tarzı idare muhafaza edilmekte bu
lunmuş ise de bu tarzın işletmede, gerek mektu-
miyeti muhaberede ve sairede doğrudan doğru
ya ademimesuliyet sebebiyle tahaddüs eden ma-
haziri adide ve belki şirket veya kumpanyala
rın. münhasıran hissedarânm menafii endişesi 
ile deruhde ettikleri hizmeti umumiyede az - çok 
taayyün eden intizam ve itilâfgirizliği;. hükü
metlerce telgraf ve telefonun doğrudan doğru
ya kendilerince tesis ve idaresini mucip görül
müş ve bu suret ihtiyar olunmuştur. Hat tâ; bi
dayette telgraf ve hususiyle telefonu şirketlere 
tevdi etmiş olan hükümetler bilâhara aynı se-

i vaik tahtında ve bir hayli fedakârlıklar ihtiyar 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ederek bunun mubayaa veya suveri saire ile 
tekrar elde etmişlerdir. Bu cümleden olarak ba-
zan telgraf ve telefonda verilegelmekte olan im
tiyaz ve ruhsatlarda Hükümetçe mutlak bir 
hakkı murakabe ile hakkı mubayaanın olbapta-
ki imtiyazat ve ruhsatnamelerde hassaten zikri 
ve diğer taraftan aynı mütalâat ve sevaikle as
habı imtiyaz, ve ruhsatın efradı ahali ile müna-
sebatma her halde Hükümetin tavassut ve de
lâletinin kaydi mahsusla tesbiti kaidei umumi
ye olmuştur. 

Memlekette telefon ihtiyacı; tedricen teza-
yüdetmesine mukabil tesisatın umumuna şâmil 
olarak icrasmdaki lüzum ve tetkikatı muktazi-
yenin zamanla beraber ihtisas ve levazım ve bi
naenaleyh tahsisat ve bütçe mesaili ile şiddetle 
alâkası ve ahvali hazıra'ya göre bu hususatm 
cümleten telifi kabil olamadığına nazaran inhi
sarı bir mutlakiyeti katiye ile tatbik eylemek, 
bâzı hususat ve nıkatta pek şedit bir ihtiyacı 
meneylemek demek olacağından inhisardan if-
razen bâzı hututun eşhas tarafından inşasına ve 
muamelâtı zatiyede istimaline ruhsat verilmek 
mu v afi k bulun muştu r. 

Kaldı ki, ekseriyetle bu hususi hutut bilât 
ve kasabattan ziyade fabrikalar, madenler gibi 
müessesatı sınaiyede istifade bahşolmasma ve 
müessesatı mesrudenin şehirlerden uzak ve an
cak kendi aksamı arasında murtabıt bulunmasi-
na nazaran bu kabil yerlerde inhisar dâhilinde 
Hükümet tarafmdan hutut inşası ve işletmesi 
gayrimümkün mertebede külfetli olur. Fakat 
hakkı inhisardan müfrc'z olarak verileri bu ruh
sat mukabilinde Hükümetçe bir resim istifası 
kadar doğru bir hal olamaz. Bir resme tabi ola
cak hututun mutasarrıfından ve müstecirinden 
gayn'ya intikal ve sirayeti meşrudolup münha
sıran tesisatı ferdiyeye karşı bir gûna alâka bu
lunamaması da pek tabiîdir. 

Sahai intişarı; günden güne tevessü eden tel
siz telgraf ve telefonun takyidi hakkında mev
zuu ahkâm; mezkûr tevessüa'tla beraber muh
tacı tadil1 olagelmekte ve şu suretle ki daha beş 
sene evvel beynelmilel umumen kabul edilmiş 
usul bile halen külliyen ve tabiatiyle mefsuh 
bir vaziyete düşmektedir. Esasen en münbasit 
şeklini denizlerde, gemilerde olan muhaberatta 
gösteren telsiz telgraf için konulacak usul ve 
ahkâm daha ziyade muhaberatın ittıradını te

min ile teşevvüşatı mâni tedabirden ve bunlar 
da fennin sahai tetkikine dâhil mevad cümlesin
den bulunmuş olduğu gibi teferruata mütaallik 
bâzı ahkâmın da metni kanunda mevki ahzede-
memesi itibariyle yalnız Türk gemilerinde tel
siz tesisatın ruhsatı Hükümete tabi bulundurul
ması ve ecnebi gemilerinde Türk karasularında 
lüzum görülünce tahdit ve meni muhaberelerini 
temin için ahkâmı lâzime dereedilmiştir. Lâyi
hanın faslı sanisi ücretlerden bahistir. Harbin 
iktisadiyat ve akçe kambiyoları üzerinde umu
men malûm tesiratı ile bilûmTim eşya fiyatı ve 
sâyi hakkı nevine göre birkaç misli tezayüdet-
miş ve evvelce bâzı memalikte hattâ bir men-
baı varidat olan telgraf idareleri telgraf ücret
lerini birkaç defa tezyide mecburiyet hissettik
leri halde' halen masarifi vakıasını karşılaştıran 
ve kapıyan idare hemen kalmamıştır. Fakat tel
grafın yalnız muamelâtı nâsla değil Hükümetin 
de muhaberatını icra ve temin ede gelmekte ol
masına mebni masarif tekabül edinceye kadar 
Hükümetin de bütçesinden lüzumu kadar feda
kârlık ihtiyar etmesi muvafık olacağı düşünce
siyle ücuratı hazıra umumiyeti itibariyle bilâta-
dil bırakılmıştır. 

Ancak evvelce İstanbul'da istifa edilen üc
retle Anadolu'da aynı madde için istifa edilen 
ücret arasında fark bulunan aksamın bittabi 
te'vhi'dolunması lâzımgelmiş ve bu cümleden ola
rak suretli telgrafnameler iîe kısa adresli tel
graf nam elere mütaallik ücurat birincide yirmi 
kelime için yalnız yüz para ve ikinci şıkta esa
sen pek çok telgrafnameler ahzeden ticaretha
nelerle! müessesata şâmil olduğuna göre rubu 
nisbetinde tezyidedilmiştir. 

Bundan maada telgraf merkezi ol'mıyan ve 
telgraf merkezinin dairei tevziiyesindeki mahal 
haricinde kalan mevritlere telgraf idaresine 
mensup veya gayrimensup adamlar ile hassaten 
gönderecek telgraf namelerden nâşi alınmakta 
olan beher saat için onbeş kuruş ücretle ânifen 
arz olunan esbaba binaen âdemimahsus şevki 
kabil olamadığı bittecrübe sabit olmuş ve bu 
yüzden bu kabîl telgrafnameler ya teahhur et
mekte veya isal edilememekte bulunmuş olmak
la mezkûr onbeş kuruş ücretin de yirmibeş ku
ruşa iblâğı mutedil görülmüştür. 

Bundan başka haddihâzırında muhafaza edi
len ücretler, şebekeleri daha mahdut memalikte 
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câri ücretlerle bile kıyas edilince şayanı istikşar 
olmadığı gibi memaliki ecnebiye ile teati edilen 
telgraf namelerden Türk hissesi olarak alman 
asgari ücrete nazaran bile yüzde elli nisbetinde 
ehven ve hissei mezkûrenin haddi âzamisi ile 
mukayese olununca yedibuçuk defa dûn olduğu 
runümûn bulunmuştur. 

Hututu hususiye inşa ve istimaline ruhsat 
mukabilinde kilometre ve devre başında alın
makta olan yüz kuruş resmi istimal, halihazırda 
gayrimütenasip bulunmuş ve resmi mezkûrun 
bu miktarda tâyini sıralardaki telgrafname üc
retleri de halen üç misli tezyidedilmiş bulundu
ğuna nazaran resmi meşru dun da bu nisbette 
tezyidi gerek ittırat ve gerek lüzum noktala-
riyle tabiî olur. 

Telgraf tellerini ve memurlarını en ziyade 
işgal eyliyen mülki ve askerî muhaberatı1 resmi
ye olduğu cûmleten musaddaktır. Bu işgal ve iş
tigal hususiyle muhaberatı resmiyeye nizamen 
takdim ve rüçhan verilmiş olmasına mebni üc
retli muhaberatı hususiyeyi tellerin ve muha
beratın derecesine göre az - çok tehire sevk et
mekte olduğu umumen anlaşıldığına mebni ge
lecek sene inikadı mutasavver Beynelmilel Tel
graf Konferansı teklifatı meyanma resmi tel-
grafnamelerin ancak pek müstacel olanları için 
rüçhan verilmesi ve âdi muhaberatı resmiyeye 
müstacel hususi tclgrafnamelerin takdimi esası 
ithal edilmiş ve teklifi mezkûr şimdiden birçok 
idarelerce câyi kabul edilmiştir. 

Lâyihada da bu esas tensibolunmuştur. Hu
susa ki memlekette vesaiti nakliyenin lüzumu 
derecesinde mütevessi olmamasından nâşi tahri
ratla muhaberenin müstelzim olduğu zamanda 
istifade için hemen her maddenin telgrafa tah
mil edilmekte olması ve başlıca âmil vesaik ola
rak itiyatla beraber muhaberatı resmiye için ge
rek ücret, gerek tarzı ifade ve salâhiyet gibi bir 
kaydı sahih ve mazbut bulunmaması resmî mu
haberatta âdeta bir suiistimal vücuda getirmiş
tir. Bunların taksiri âdât ve kelimatı için vâki 
tebligatı mükerrere ve murakabei daimede mat
lup tesiri' hâsıl edememiş ve uzun senelerin teca-
ribine göre bunun önüne ancak muhaberatı res-
miyenin de ücrete tabi tutulması ile geçmek ka
bil olacağı tebeyyün etmiştir. 

Ancak ciheti maliyesi itibariyle devairden 
her hangi birine masraf olarak Telgraf İdaresi

ne varidat olarak bu tarz haddizatında mahiyeti 
hakikiyesiyle malî ve bütçe meselesi olmakla 
kalmayıp telgraf ücreti maddesine münderiç 
mebaliğin sarf ve neticede mübrem zamanlarda 
da bu ihtiyacın müşkülât tatmin olacağı endi
şesiyle devairin telgraf yazmakta daha doğrusu 
bilcümle işaratı telgrafa tahmil eylemekte imsa
kini mucibolarak muhaberatı hususiyenin tesrii 
teatisine zaman ve imkân ihzar edilecektir. 

İşte gayei asliye bu noktanın istihsali oldu
ğu için ve devaire Meclisi Âlice ancak o mik
yasla tahsisat itası daima mümkün olduğundan 
muhaberatı resmiye için ancak bir sülüs derece
sinde ücret tâyin ve istifası muvafık mütalâa 
edilmektedir. 

Telgraf ve telefonun işletilmesini yed'i inhi
sarında bulunduran Hükümete bundan istifade 
eden ahali beynindeki hukuk ve salâhiyeti mü-
tekabileye mütaallik olan faslı salis mevaddı 
umumiyesi itibariyle her yerde cari ve memle
kette de tesbit ve tatbiki münasip ahkâmı ihti
va etmektedir. Mevaddı mezkûrenin kısmi kül
lisi teamül'en şimdi dahi mevkii fiilde ise de bâzı 
ahvalde teamül fevkındeki hâdisatı muhtemele 
karşısında bunların mektup ve mazbut olnıasn*-
daki vücup muhtacı tafsil değildir. 

Lâyihanın dördüncü faslını teşkil eden me
vaddı cezaiyeye gelince : Gerçi Ceza Kanunna
mesinde ahkâmı umumiye meyanmda bilfarz 
telgraf hututuna irasi zarar ve ikaı tahribeden-
ler ve mekâtibin münderecatını ifşa eyliyenler 
ve saire hakkında ahkâm mevcut ise de tarihi 
kanuna ve ilcaatı ahvale göre ve inhisar ve ruh
sat haricinde hututu hususiye inşaatı ve telgraf 
ve telefon tesisatı telgraf muhaberat ve telefon 
mükâlematmda sureti mutlakada muhafazai ke
tumiyet ve telgraf ve telefon tesisatında müte
kabil vazaif ve salâhiyetin tevlit ve tahmil ey
lediği mesuliyetlerle tesisata karşı vukua gele
cek sekte ve hasara mütedair ahkâm ve muha
beratın muttarit ve topluca bir halde tesbitin-
deki muhassenat cayi inkâr olamaz. 

Bundan maada Ceza Kanunundaki envai mü-
cazaat hususiyle gerek saikai cehalet, gerek ih
tiyaçla telgraf sütun ve mücerritlerine karşı 
bâzı aksamı memlekette yapılması: hemen mû-

. tat ve pek pahalıya mal olan tahribatın esasın
dan menini temin için kifayet edemeyip bu hu
susta daha şiddetli davranmak ehemmiyeti muh-
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tacı itnabolmryan nflfthabeTatm idame ve intiza
mı noktai nazariyle musip görüleceği bîiştibah-
dir. 

Hulâsa : Lâyihai mütekaddime ihtiyacatı 
haliye ile mütenasip görülmekle beraber bir hay
li zaman için dahi ihtiyacatı âtiyeyi kâfil bu
lunmakta olduğundan karini tasvibolacağı me
muldur. 

Posta ve Telgraf E encümen 
Karar 

7 
12 . 9 . 1339 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 5 . 9 . 1339 

tarihli Heyeti Umumiye Karariyle berayı tet
kik encümenimize havale buyurulan 4 Nisan 1339 
tarih ve 6/2627 numaralı tezkeresine merbut 
17 . 4 . 1339 tarihli Telgraf ve Telefon kanunu 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası ve Maliye 
Vekâletinin dört maddeye ait itraznamesi müta
lâa ve tetkik olundu. 

Ledettetkik dört faslı ihtiva eden lâyihai ka-
ııuniytnin birinci faslı inhisarı mutevi olmakla 
birinci maddeden faslı mezkûrun nihayetini teş
kil eden beşinci maddeye kadar olan mevad ay
nen ve ikinci faslı teşkil eden ücurat faslının 
dördüncü fasla alınarak ikinci faslı teşkil eden 
salâhiyet kısmının ilk maddesinin beşinci madde 
olarak kabulü ile beşinci maddeden onaltmeı 
maddeye kadar olan mevaddı aynen, onaltmeı 
maddenin (Posta ve telgraf ve Telefon İdaresi 
telgraf ve telefon hututunun güzargâhına mü
sadif ve işbu hatların tesis ve inşasına mâni' 
veyahut hututu mevcude üzerinde arıza tevlidini 
bais bulunan ağaçları budamak ve ledelicap 
«zaruret miktarında» kat'etmek hakkını haizdir) 
şeklinde ve (zaruret miktarında) kelimelerinin 
ilâvesiyle ve onyedinci maddeden yirmiüçüncü 
maddeye kadar olan mevaddm aynen ve yirmi
üçüncü maddenin (kasden telgraf ve telefon 
muhaberatını tağyir veya tehir eden ve bediye 
mevait veya nüfuzu memuriyetlerini suiistimal 
ile veyahut cebir veya tehdit ve tazyik ile «tağyir 
veya tehir» ettiren veya bir telgrafnameyi 
kasden imha veyahut sahte telgrafname 
tasni' eden veya ettiren veya sahte tele

fon mükâlemesi icra eden ve ettiren «eş
has ve memurin» ve bu gibi ahvalden malû
matı olup da mafavkine malûmat vermiyen veya 
verdirmiyen telgraf veya telefon memurları, on-
beş günden üç maha kadar hapsolunur) şeklinde 
«tağyir veya tehir» ve «eşhas ve memurin» keli
melerinin maddeye ilâvesi suretiyle ve yirmidör-
düncü maddeden yirmiyedinci maddeye kadar 
aynen, yirmiyedinci maddenin dördüncü satırın
daki «ashabı emlâk ve arazi veya müsteciri» 
cümlesini mütaakip «şirketler» kelimesinin ilâ
vesiyle ve aynı maddenin son fıkrasının dahi 
(işbu mukarrerat hilâfında hareket edenler on 
liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî ile tec
ziye olunur) şeklinde tadilen ve yirmisekizinci 
maddede mezkûr «Türk lirası» tâbiri memle
kette tedavül eden paranın Türk parası olması 
bedihiyattan bulunmak dolayısiyle «Türk» keli
mesinin kaldırılarak yalnız «lira» olarak zikri 
ve madde bu suretle kabul edilmiştir. 29, 30, 
31 nci maddeler aynen, ücurat faslının birinci 
maddesini teşkil eden otuzikinci maddedeki 
(aynı şehir dahilindeki merakiz arasında teati 
olunacak telgrafnamelerden yirmi kelimeden 
fazlası için beher kelimeden beş para alınması 
muvafık görülmediğinden, «yirmi paraya» ten
zili ve fıkrai mezkûreyi mütaakip aynı liva da
hilindeki merakiz arasında teati olunacak tel
graf namelerin beher kelimesinden iki kuruş) 
ücret istifası daha evfak görülmekle bunun da 
ilâve suretiyle ve mütaakip fıkralar (Şehir ha
ricinde ibaresinin livalar arasında) yazılmak 
suretinde tashihan, keza aynı maddede (keşi
deden evvel tevkifi mürsil tarafından talebolu-
nan telgrafnamelerden altı kuruş alınması) zik
redilmekte ise de bu fıkranın kâfi derecede 
maksadı ifade edememesi dolayısiyle fıkrai nıez-
kûrenin nihayetine «maktuan ve mütebaki üc
ret mürsile iade olunur» suretinde tavzihan ve 
33 ve 34 ncü maddeler aynen ve 35 nci madde 
(yukardaki 2 nci maddenin (A) fıkrasında 

'mezkûr hutütu hususiyenin tülüne göre her 
kilometresi ve devresinden «senevi üçyüz kuruş 
resim istifa olunur.» 

İşbu kanunun neşrinden evvel mües
ses hututu hususiye dahi 1340 senesi Kâ
nunusani iptidasından itibaren mezkûrülmik-
tar resme tabidir) şeklinde ve «senevi» kelime
sinin ilâvesiyle ve otuzaltmcı maddenin (Büyük 
Millet Meclisi Riyeseti Celilesi tarafından icra 
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olunacak muhaberat ve mükâlemat ile telgraf 
ve telefon idaresine aidolan ürcetten mütesnadır. 

Devair ve makamatı Hükümetin ücretsiz tel
graf muhaberatı usul ve mezuniyeti 1340 sc-
nei maliyesinden itibaren mülgadır. Devair ve 
makamatı mezkûre muhaberatı için bâlâdaki 
otuzikinci maddede gösterilen ücretler sülüsan 
nisbetinden tenzil edilir ve bu bapta abonman 
usulü tatbik olunur.) şeklinde takdim ve tehir 
ile kabul edilmiştir. Otuzyedinci madde olmak 
üzere «Zatı Hilâfetpenahî tarafından icra olu
nacak muhaberat ve mükâlemat da ücretten 
müstesnadır» suretinde ve yeniden bir maude 
ilâvesine ve otuzsekiz ve otuzdokuzuncu madde
lerin aynen kabulüne ekseriyetle karar verilmiş 
olmakla işbu mazbatamız tanzim ve Adliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine de tevdi bu-
yurulmak üzere Riyaseti Celileyc takdim kılı
nır efendim. 

Posta ve Tlgraf 
Encümeni Reisi Mazbata muharriri 

Erzurum Erzurum 
Halet Münir Hüsrev 
Kâtip Âza 
Bozo'k Van 
Avni Hakkı 

Mezun 
Âza Âza 

Tokad Mehmed Sabri 
Mustafa 

Ankara 
1 . 1 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

63/112 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Telgraf ve Telefon lâyiha! kanuniy esinin ah

kâmı cezaiyeyi ihtiva eden dördüncü faslı encü-
menimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Kanunu Cezamızda onifcinci fasıl olmak üze
re (Telgraf muhaberatını ihlâl edenler) hakkın
da üç maddelik bir fasıl tmevcüdolup halen vaz'ı-
na ihtiyaç görülen işjbu ahkâmı cedidenin dahi 
•mezkûr kanuna (ilâve ve tevsi suretiyle) derç 
ve ithali muvafık olacağı mülâhazası varit ise de 
bu hususu daha şümullü bir surette temin için 
keyfiyet tstaınlbulVlalki komisyon tarafından is

tihzar 'kılınmakta olan kanunu ceza lâyihasının 
zamanı tetkik ve tedvinine taliki zaruri görül
müş ve binaenaleyh işbu faslın havi olduğu me-
vad ve ahkâmın muaddelen Heyeti öelileye arzı 
tensibedil mistir. 

Tertibi ahkâmda intizamı temin için faslın 
ilk maddesini teşkil eden 24 ncü maddenin lâ
yihadaki 26 ncı maddeyi takibetmesi, tâbiri 
aharla o madde yerine kaim olması muvafık gö
rülmüş ve ibaresinde bâzı tadilât icra olunmuş
tur. Tertibe mütaallik ;sobebi mebni lâyihanın 
25, 26 ncı maddeleri 24, 25 nci ve 24 ncü mad
desi de 26 ncı madde olarak yazılmıştır. İbare
de yapılan başlıca tasarruf at (müraatkâr olup 
olmadıklar]) ibaresinin tayymdan ve (ahkâmı 
kanuniye) yerine (Kanun ahkâmına ve şeraiti 
mukarrereye) denmesinden ibaret olup eshabı 
ise teftişin esasen müraat ve ademimıüraat hu
susunu tâyine matuf bulunmasından nâşi öyle 
bir kayıt ve ibarenin zait görülmesi ve ruhsat
nameli müesseseler aslıaibının yalnız ahkâmı ka-
nuniyeye değil ruhsat itası zamanında takar
rür edecek şeraite riayetlerini de temin edebile
cek bir kuvvei tcyidiyenin lüzumu mevcudiyeti 
keyfiyetleridir. Lâyihanın yirmibeşinci madde
sinde bir mahalde bilâruhsat telgraf ve telefon 
tesisatı mevcudolduğuna dair delâil ve emaratı 
kâfiye mevcudolduğu takdirde memurini Hü-
ikümet emlâki hususiye dâhilinde bile teheyyü-
nü hakikat için usulen taharriyat icra edebil
meleri muharrer bulunmakla ciheti adliyeye 
müracaat etmedikçe memurların hodbehod me
rakine duhulleri masuniyeti mesakin kaidei as
liyesi naktai nazarından tecviz edilmiyere'k yir
mibeşinci madde gerek telgraf ve telefon tesi
satımın bilâruhsat vücuduna mâni olmak nok-
tai mühimmesinin temini ve gerek masuniyeti 
mesakine riayet esasının tevsiki vikayesi cihet
lerini cem veya telif edecek bir surette tadil 
edildi ve binaenaleyh mezkûr madde telgraf ve 
telefon idaresi tesisi kanunen ruhsat istihsaline 
mütevakkıf olan maihallerden birisinde bilâruh
sat telgraf veya telefon tesisatı bulunduğuna 
dair delâil ve emaratı kâfiye m evcu dolduğunu 
gördüğü takdirde tahriren müddeiumumiliğe 
müracaat ve ihbarı keyfiyet edecek ve müddei
umumilikten derhal istihsal edeceği tahrirî emir 
üzerine o ıma'halde alelûsul taharriyat icra ede
cektir. O mahalde elde edilecek muhabere alât 
ve teçhizesi muvakkaten istimalden iskat veya 
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muvakkaten zaptolıınarak sahibi hakkında ta
kibatı kanuniye yapılacaktır, şekil ve mealinde 
yazıldı. 

Mahremiyeti ihlâl-ve ifşa mahiyeti itibariyle 
nazik ve haizi ehemmiyet görülmesine binaen 
yirmiye dinci maddede bunun için takdir olunan 
ceza miktarı ve nisbeti gayrikâfi görülerek tez-
yidolunnraştur. 

•Muhaberat ve mükâlematı kasden tağyir ve
ya tenir ettirmenin esasen bir fiili meimnu ola
rak kabul ve telâkkisi eneümenimizce kabul 
edilmiş ve şu hakle tağyir veya tehir ettirmek 
fiilinin faili olan kimsenin bu kasdını hayyizi 
fiile getirmek içilin, istimal edeceği vesait ve mü-
essiratın zikr ve tâyinine lüzum görülmemiş ol
duğumdan yirmisekizinci maddenin şeklinde 
bâzı tadilât yapıldı. Otuzuncu maddede «ücreti 
nizamiye» tâbiri yerine «ücreti kanuniye» tâbi
ri ka'bul edilmiş ve otuzbirinci maddede tecziye 
kelimesinin mânayı lûgavisi maksadı ihtiva et
memesine binaen maddenin son fıkrasında keli
me tadilâtı yapılmıştır. 

Otuzilkinci maddede, halka teshilât bahşola-
ca<k esasatm vaz'ı kavariinde relhlberi harekât 
olması mültezem bulunmasına ve onfoeş gün 
müddet de pek çok görülmesine binaen bu müd
det tenzil edilmiştir. 

Otuzüçüncü maddede bâzı tâbirat tebdil 
edilmiş ve isyan ve şekavetin reis ve müşevvik
leri hakkında Kanunu Cezada zaten mevzu ah
kâm ımevcut bulunmasına binaen o cihete aid-
olan aksamla müseibbipler hakkındaki üç sene 
kalebentlik kelimeleri tayyedil'miştir. 

Otuzdördüneü maddenin ikinci fıkrasında 
maksudolan yalnız telgraf ve telefon memurları 
olmayıp, alelıtlak telgraf ve telefon muamelât 
umurunu tatil veya ihlâl için tahrikat ve teşvi-
kattâ bulunanlar maksudolmasıma göre fıkrai 
anezkûrenin yalnız bir hükmü mutazammm ola-
raik tahriri tensibedirmişitir. Otuzfoeş ve otuzal-
tıncı maddelerin ihtiva ettikleri ahkâm ayni 
şeyden ibaret olmasına mebni bu iki madde bir
leştirilmiş ve yukardaki 27, 31, 32 nci maddele
rin tazmine mütaallik fıkralarındaki maksadı 
işbu madde ile temini ve maddenin umumi bir 
mahiyette yazılması münasip görülmüştür. 

Bilûmum tadilâttan sonra Telgraf ve Tele
fon Kanununun ciheti cezaiyemize mütallik ve 
eneümenimizce ka'bul edilmiş olan mevad Heye
ti Umumiyey e arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Telgraf ve Telefon lâyihai Ikanuniyesinin 

varidatı Devlete taallûk eden ücurat faslı en
eümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Telgraf muhaberatının tekemmülü ve sürati 
icrası matlup ve mültezem ve bunun temini ise 
telgraf varidatının bu tekemmülü icabettirdiği 
masarife kâfi gelmesine mütevakkıf bulunma
sına binaen aynı şeihir dahilindeki merakiz ara
sında teati edilecek telgrafnamelerden yirmi 
kelimeye kadar olanlardan alınacak ücretin on
beş kuruşa ve yirmiden fazla beher kelime için 
alınacak ücretin de 30 paraya iblâğı ve aynı liva 
dahilindeki merakiz arasında teati olunacak tel-
grafname ücuratmdan' tenzilât icrası kabııl edil-
•miyerdk Hükümetin teklifi veçhile üçer kuruş 
ücret ahzi muvafık görülmüş ve matbuat tara
fından keşide kılman telgrafnameler ücuratı 
için istisnai muamele kabul olunamamıştır. 

Keşideden evvel tevkifi mürsil tarafından 
talöbeolunan telgrafnamelerden beş kuruş üc
ret ahzi kâfi görülmüştür. 

İstisnai muamele muvafık görülmediğinden 
33 neü madde tayyedilmiştir. 

Otuzlbeşinci madde «beher kilometre ve kü
suratından» suretiyle bittâdil küsurat kilometre 
itibar olunarak resme tâbi tutulmuştur. Devair 
ve makamatı resmiye muhaberatının kısmen is
tisna ve kısmen tenzilâtlı ücrete tâbi tutulması 
muhaberatı Tesmiyenin ücrete tâbi bulunmasın
dan matlup neticeyi tamamiyle temin edemiye-
ceğinden telgraf idarelerinin servisleri de dâhil 
olduğu halde muhaberatı mezkûr enin bilaistisna 
tam ücrete tâbi tutulması tensibedikniş ve 36 
ncı madde ona göre tadil edilmiştir. 

Telgraf ve Telefon Kanununun ücurat fas
lına ait eneümenimizce tadilen kalbul edilen me-
vaddı Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

8 Kânunusani 1340 

Muvazenei Maliye 
Enıcümeni Reisi 

'Saruhan 
Reşa'd 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Maznata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenani 

Â<za 
Sivas 

Rahmi 
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Âza Âza 
Karesi Denizli 

Ali Şuuri Telgraf üeuratmdan tenzilât ic
rasına ve bilhassa matbuat tel
graflarının istisnai muameleye 

tâbi tutulmasına taraftarım. 
Mazhar Müfid 

Âza Âza 
Gazianteb Mersin 

Ahmed Remzi Aynı vilâyet dahilindeki me-
ra'kiz arasında teati olunacak 
telgraf üeuratmdan tenzilât 

icrasına taraftarım. 
Niyazi 

Âza Âza 
Maraş Konya 
Tahsin Kâzım Hüsnü 

Âza Âza 
İsparta Bursa 

Mükerrern Osman Nuri 
Hükümetin teklifi 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdidiyeti U 
mumiyesi Telgraf ve Telefon kanun lâyihası 

Fasıl : 1 

İnhisar 

Madde 1. — Karasulariyle beraber bütün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi havzei hüküme
tindeki memalik dâhilinde telgraf ve telefon te
sis ve işletmesi Hükümetin tahtı inhisarında 
olup gerek mevcut, gerek âtiyen vücuda getiri
lecek bilûmum telgraf ve telefon muhaberesi -
tarz ve usulü için kullanılacak vesait ve şek
lin mahiyeti ne olursa olsun - inhisara dâhil ve 
işbu inhisarın tatbikatı, istimali suretlerini ve 
kavaidini idare, izafeten Posta ve Telgraf ve Te
lefon İdaresne mevdudur. 

Madde 2. — Posta ve Telgraf ve Telefon İda
resinden usulen ruhsat istihsal edilmek şartiyle 
âtideki (A, B, P) fıkralarında tasrih edilen 
telgraf ve telefon tesisatı ve işletmesi muvak
katen inhisardan müstesnadır. 

A) Gerek bir şahsın tahtı tasarruf veya is-
tiearmdaki emlâk, arazı ve müessesat beynin
deki ve gerek işbu emlâk ve arazi ve müessesa-
tı Hükümet şebekesine rapteden telgraf veya 
telefon tesisatı, 

B) Şimendifer gibi işletmesi için telgraf ve
ya telefona ihtiyacı katisi mevcut ve müspet 
olan müessesatı nafıa ve hayriye tarafından 
yapılacak telgraf ve telefon tesisatı, 

P) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinden telgraf veya telefon şirket ve kumpanya
larına imtiyaz veya ruhsat ile müsaade edilmiş 
olan telgraf ve telefon tesisatı. 

Bâlâdaki (A) ve (B) fıkralarında gösterilen 
tesisatın münhasıran sahibi ruhsatın umur ve 
muamelâtı zatiyesini tedvir için istimali meşrut 
olup tesisatın ne gibi şerait dâhilinde yapılacağı 
ve bilhassa müddei ruhsat ve tesis ve istimalden 
nâşi Telgraf ve Telefon İdaresine tediyesi muk-
taai resim miktarı ve bunun sureti istifası ve 
asayişi umumî ve emniyet ve müdafaai memle
kete mütaallik takyidat ruhsatnamede tasrih edi
lecektir. 

(A) fıkrasında mevzuubahis tesisatın umumi 
yollardan veya âhara ait arazi ve emlâkten mü
rur etmiyen aksamı için ruhsat istihsaline ve res
mi istimal tediyesine mahal yoktur. 

Madde 3. — Bâlâdaki ikinci maddenin (p) 
fıkrasına müsteniden verilecek imtiyaz veya ruh
sat her halde mevaddı esasiyei âtiyeye tabi bu
lunur: 

A) İmtiyaz veya ruhsatın mevzuu menafii 
umumiyeye hadim olup talibi imtiyaz veya ruh
satın şahsi menafiine ve havadis ve ilânat neşir 
ve fürubtıuna münhasır olamaz. İmtiyazın veya 
ruıhsatm müddeti otuz seneyi tecavüz edemez. 
Mamafih işbu müddetin ilk onuncu senesinin hi
tamında Hükümet sahibi imtiyaz veya ruhsatın 
veya ona kaim şirketin tesisatını iştira eylemek 
hakkını muhafaza eder. 

B) Posta ve Telgraf İdaresinin sahibi imti
yaz veya ruhsata ait bilcümle teaisat ve bunun 
işletmesi üzerinde her an mutlak bir surette hak
kı teftiş ve murakabesi olduğu gibi sahibi imti
yaz bu teftiş ve murakabeyi temine hadim her 
türlü tedajbir ve tertibatı ahz ve icraya mecbur
dur. 

C) Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yeri
ne kaim şirket imtiyaznamesiyle şartnamelerinde 
münderiç taahhüdatı bitamamiha îfa eylemediği 
surette imtiyaz veya ruhsat birinci ihtarda üç ay 
sonra yapılacak ikinci ihtarı mütaakıp fiilen mef
suh addedilir. 
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D) (Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yeri
ne kaim şirket kavanîn ve nizamatı haliye ve âti
ye! Hükümete ve beynelmilel muhaberatta Hükü
metçe kabul edilmiş olan mukavelât ve nizamat 
ahkâmına tebaiyete mecburdur. 

Z) Emniyet ve selâmeti umumiye ve mıü-
dafaai memleket naktasiyle lüzum gördüğü tak
dirde Hükümet tarafından sahibi imtiyaz veya 
ruhsat veyahut yerine kaim şirketin bütün tesi
satı veya bunun bir kısmı üzerinde işletme mua
melâtını muayyen veya gayrknahdut bir zaman 
tatil veya muamelâtı mezkûrenin doğrudan doğ
ruya Hükümetçe îfası hakkı mahfuz olup bun
dan dolayı sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut 
yenine kaim şirket bir gûna zaman talebedemiye-
ceği gibi tesisatın Hükümetçe işgal edildiği müd
detçe imtiyaz veya ruhsatın temdidini talebey-
liyomez. 

V) Telgraf veya telefon inşaat ve tesisatı
nın hitamından ve kabulü muvakkatin icrasından 
itibaren sahibi imtiyaz veya yerine kaim şirketin 
bilcümle memurin ve müstahdemini Türklerden 
intihap ve istihdam olunacaktır. 

H) Hükümetin tasvibine iktiran ettirilme-
dikçe imtiyaz veya ruhsatname veya şartname
lerde münderiç ücurat her hangi bir surette ta
dil olunamaz. 

Madde 4. — Süfunu harbiyeden maada Türk 
sancağını hâmil bilcümle sefain ve merakibi bah
riye üzerinde g-eımiden hariçle muhabere için tel
graf ve telefon alât ve edevat ve eçhizesinin te
sis ve bunların işletmesi Hükümetten ruhsat is
tihsaline mütevakkıftır. Ecnebi sancağını ve tel
graf ve telefon tesisat ve eçhizesini hâmil sefain, 
Türk karasularında bulundukları müddetçe işbu 
tesisat ve eçhıizeyi ancak Hükümetin müsaadesiy
le istimal edebilirler. İşletmesine müsaade olun-
mıyan tesisat ve eçhize, sefain, Türk karasuların
dan çıkıncaya kadar Hükümetçe tahtı temhire 
alınır. 

Fasıl 2. 

Salâhiyet 

Madde 5. — Hükümet lüzum görülecek mahal
lere hat ve tel inşa ve temdidine ve telgraf me-
raikiai ihdas ile buralardan icra olunacak mua
melâtın müddet ve nev'ini tâyin ve tellerini âha
ra icara salâhiyettardır. 

Madde 6. — Hükümet memaliıki ecnebiye ile 
olan telgraf ve telefon münasebatım tesis ve tan
zime ve bu bapta beynelmilel veya huşum muka
velât müzakere ve akdine ve bunlara tevfikan 
teati olunacak muhaberat ve mükâlemat ücretle
rini tâyin ve tadil ve istifaya salâhiyettardır. 

Madde 7. — Kanunen memnu olmıyan her
kes Hükümet telgraf ve telefon tesisatından üc
reti nizamiyesinin tediyesi mukabilinde istifade 
hakkını haizdir. Ancak Posta ve Telgraf ve Te
lefon İdaresince lüzum görüldüğü takdirde mür-
silce ispatı hüviyet edilmesi mecburî olup buna 
riayet edilmediği takdirde telgrafnamesi veya 
telefon mükâiemesi hakkındaki müracaatı kabul 
olunmaz. 

Madde 8. — Telgraf muhaberat ve telefon 
mükâlematı yedi kısım olup keşide ve ahz hu-
susatında berveçhi âti tertip veçhile birbirine tak
dim ve tercih olunur: 

1. Selâmeti hayatı beşere anütaallik muhabe
rat ve mükâlemat; 

2. Hükümete ait müracaat muhaberat ve mü
kâlemat; 

3. Posta ve Telgraf ve Telefon idaresine ait 
müstacel muhaberat ve mükâlemat; 

4. Müstacel hususî muhaberat ve mükâle
mat; 

5. Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresine ait 
muhaberat ve mükâlemat; 

6. — Hükümete ait muhaberat ve mükâle
mat; 

7. — Eşhasa ait muhaibenat ve mükâlemat, 

Madde 9. — Hükümet, telgraf ve telefon 
muhaberat ve mükâlemat muamelâtından do
layı ıbir gûna mesuliyet kabul etmez. 

Madde 10. — Hükümet, gerek bilcümle hur 
tut ve gerek bâzı aksamı hutut üzerinde gerek 
bilcümle muhaberat ve mükâlematı ve gerek 
bâzı aksamı muhaberat ve mükâlematı muvak
katen veya tamamen tatil etmek hakkını muha
faza eyler. 

Madde 11. — Hükümet, asayiş ve inzibatı 
umumîyi muhil mahiyette görünen veya kava-
nîni memleket ve âdabı umumiyeye mugayir 
bulunan muhaberat ve mükâlematı ret ve tev
kif edebilir. 
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Madde 12. — TelgrafnameLorin asılları veya 
suretleri mürsil ve mürscilünileyhten veyahut 
'buruların vekâlet veya mezuniyetini haiz olan
lardan ve mahakimden başka bir kimseye veya 
'bir mahalle 'veraleımez. ıMahaıki'nı <gev&k 'doğru
dan doğruya, gerek bilvasıta telgraf muhabe
ratı hakkında her gûna m'alûimat 'talep ve ahze-
debilir. 

'MADDE 13. — Hususi telgraf ve telefon te
sisatı ashabı şeraiti lâzimc'i nizamiyesini îfa et
mek şartiyle, bu tesisatı Hükümet tesisatı şe
bekesine raptettirmek (hakkını haizdir. 

Madde 14. — Posta ve telgraf ve Telefon 
İdaresi, dûn veya âli tevettürde kuvvetli cere
yanı elektirikî nâkillerinin veyahut 'her hangi 
•bir tesisatın telgraf ive telefon muhaberesinin 
selâmetle teatisine zarar verimemesi için teda-
biri ihtiyatiye ittihazına ve ledelicap telgraf 
ve telefon muhaberesini tehlikeye ilka etmesi 
melhuz olan kudreti elektirikiye nâkillerini ve 
mazarratı anlaşılan tesisatı tadil veya güzengâ-
hmı tebdil ettirmek halk ve salâhiyetini haizdir. 

Telgraf ve telefon hututununun tesis ve 
temdidinden akdem yapılan kudreti elektriki-
ye nâkilleri ile diğer tesisatın tebdil ve tadili 
güzergâhları lâzımgeldiği takdirde bu bapta 
yapılacak .masraf Posta ve 'Telgraf ve Telefon 
İdaresi tarafından deruhde ve tesviye edilir. 

Madde 15. — Posta >ve Telgraf ve Telefon 
İdaresi kendi nâkil ve kablolarının tesis ve 
vaz'ı için umumıa ait iarazi ve tariklerd iişjbu ara
zi ve turufc üzerinde mürur ve ubura sureti da-
irnede halel gelmemek üzere istimal etmek hak 
ve salâhiyetini haizdir. Meydanlar, köprüler, 
sahilleri de dâhil olduğu ıhalde umumî sular da
hi tariki â'm ad ve itibar olunur. Yolların hüs-
tıümuhafazasına ait tesisat ile tramvay ve şi
mendifer ve diğer bilcümle elektrik tesisatı 
telgraf ve telefon nâkillerine halel vermiyeeek 
bir surette icra ve sevk ve idare olunur. 

Madde 16. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
'İdaresi telgraf ve telefon hututunun 'güzerlgâ-
hına müsadif ve işbu hatların tesis veya inşa
sına mâni veyahut hututu mevcude 'üzerinde 
arıza tevlidine bâis 'bulunan ağaçları budamak 
ve ledelicap katetmck hakkını haizdir. 

Madde 17. — Hükümet; eşhasın tahtı tasar
ruf veya istîcarindaki arazinin dâhilinde ve 
emlâk ve müessesatın 'gerek dâhil ve gerek ha
ricinde altından ve üstünden teligraf ve telefon 
tesisat ve tadilâtı icrasına salâhiyettardır. An
cak yapılacak tesisat ve tamiratın da iışlbu ara-
zıi, emlâk ve müesisesatı istimal ve istifadesini 
haleldar etmemesi lâzımdır. 

Bu kabil tesisat veya tamirat ameliyatının 
icrası hasebiyle mezkûr arazi veya emlâk ve 
müessesatın kıymet ve itibarına halel târ i oldu
ğu takdirde gerek tarafeynin rnzasiyle ve 'ge
rek bir hakem heyetinin tâyin edeceği miktar
da bir meblâğın Posta ve 'Telgraf ve Telefon 
İdaresince sahiplerine tazimin ve tesviyesi ımuk-
tezidir. 

Madde İS. — Telgraf ve Telefon İdaresi ımü-
vezzileri; vazife îfası halinde Hükümet belediye, 
şirketler ve eşhas tarafından istifa -olunan her 
hangi bir müruriye seyahat ücretlerinden muaf 
•olduğu gibi telgraf ve telefon hututunun inşa 
ve tamiri ile mükellef çavuşlar ve amele ve me
murini fenniye dahi ifayı vazife halinde aynı 
muafiyetten müstefid olurlar. 

Fasıl : 3 

Ahkâmı Cezaiye 

Madde .19. — Ruhsatnameyi haiz telgraf ve 
telefon tesisatı ve işletmesi sahiplerinin ahkâ
mı kauuniyeye miiraatkâr olup olmadıklarını 
Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi teftiş ey
ler. Muhalifi kanun harekâtı sabit olanlara bir 
liradan yirmi liraya kadar 'Cezayi nakdî hüküm 
ve tatbik olunur. 

Madde 20. — Bir mahalde bilâruhsat telgraf 
veya telefon tesisatı mevcudolduğuna dair de-
lâil ve emaratı kâfiye niövcudolduğu takdirde 
memurini Hükümet emlâki hususiye dâhilinde 
bile tebeyyünü hakikat için usulen taharriya-t 
icra edebilirler ve bu yolda tesisat mevcudiyeti 
anlaşılınca âl ât ve eçhize muvakkaten istimal
den ıskat veya müsadere olunduğu gibi sahibi 
hakkında da takibat kanuniye yapılır. 

Madde 21. — İnhisara dâhil olmıyan telgraf 
ve telefon tesisatından işbu kanunun neşrinden 
evvel yapılmış olanların ashabı işbu kanunun 
tarihinden nihayet üç ay zarfında ikinci mad-
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dede mestur ruhsatname veya imtiyaznameyi 
istihsal eylemeleri lâzımdır. Müddeti mezkûre 
zarfında. ruhsaitnaime, veya. imtiyaznamesi usu
len istihsal edilmemiş olan veyahut bilârııhsat 
yapılmış hulunan bilcümle telgraf ve telefon 
tesisat ve eıçjhizesi müsadere edilerek ashabın
dan on, liradan .yüz liraya kadar, cezayı nakdî 
alınır. Bu ka'bîl teisisata .ruhsat itası Hükümet
çe muvafık 'görülmediği rta<kdirde .tesisatın ol-
ıbaptaki tesbiiğ - tarihimden itibaren nihayet iki 
ay zarif ında ref'edilmesi lâzım olup aksi hailde 
bilcümle tesisat ve eçhize müsadere olunur. 

Madde 22. — Muhatberatın ihlâli imaihremi-
yetıi, yani kanunen mıü'beyyen ve müsarrah ah
valin gayrısında bir 'telgraf veya telefon muha
bere veya mükâlemesinin şahsı âhara işaasi ya
hut birisine ait 'muhaberatın mevcudiyetinden 
şahsı aharın haberdar edilmesi sureti mutılaka-
da memnudur. Muhalif harekette bulunan tel
graf ve telefon memurları onbeş günden bir aya 
kadar hapis ve 'bir liradan yirımi liraya kadar 
cezayi nakdî ile m'üeazat olunurlar. 

Madde 23. — 'Kasiden telgraf ve telefon mu-
haber altını tağyir veya tehir eden veya hediye 
mavait veya nüfuzu 'memuriyetlerim suiistimal 
ile yahut cebir veya tehdit ve tazyik ile ettiren 
veya bir telgrafnaîmeyi kasden imha veyahut 
sahte tetlıgrafname tasni eden ve ettiren veya 
sahte 'bir telefon müıkâlemesi icra eden ve" etti
ren ve bu gibi ahvalden malûmatı olulp da ma
fevkine malûmat venmlyen veya verdirımiyen 
telgraf veya telefon memurları onbeş günden 
üç maha kadar hapsolünur., 

Madde 24. — Vazıifedar memurlar ile vazi
felen bulunması muiktazi olanlardan maada hiç 
kimsenin memurini aidesinin mezuniyetini al
maksızın telgraf ve telefon muhabere ve mükâ-
leme edalarıma girmesi memnu olup hilâfında 
hareket edenlerden (bir liradan (beş liraya ka
dar cezayi nakdî alınır. 

Madde 25. — Tam ücrete tabi muıbalberatı 
resmî mâhiyette geçiren ve ıgeçirtenleırden. üc
reti nizamiyeden maada bir liradan jbetş liraya 
kadar .cezayi nakdî ıalınır..lKeızalik hususi muha
beratı servis tarzında geçiren telgraf memur
larından,, bir telgrafname. iicreti ile beraber. bir 
lira cezayi nakdî alınır. 

Madde 26. — Telgraf ve telefon hututunun 
güzergâhı imtidadında hiçbir kimse tarafından 
işjbu hututa temas edecek 'ağaç. dikilmesi caiz 
olmadığı 'gibi telgraf direklerine hayvan bağ
lamak ve direkleri başka maksat için (kullan
mak, kasıt veya müsamaha neticesi, olarak di
rek ve mesnetlerle tellere, ıkaJblo ve izolatörlere 
veya hattın diğer aksamına zarar iras etmek 
sureti katiyede memnudur. Hiçlbir kimse ve 
menakibi bahriyeden hiçbiri telgraf kablosu 
yakınında ağ veya demir atamaz. Şu memnui-
yet hilâfında hareket edenler bir Türk lirasın
dan on Türk lirasına kadar cezayi na'kdî veya 
bir günden ıbir aya «kadar hapis cezasiyle tıeezi-. 
ye olunmakla beralber Posta ve 'Telgraf idare
sine bu bapta iras ettikleri zarar ve ziyanı taız-
mıin etmeye dahi mecburdurlar.. 

Madde 27. — Bir telgraf veya telefon hal
tının yatkınında ağaç kesmek veya kuyu kaz
mak veya inşaat yapmak veya bir hane ve sa
ir mebaniyi yıkmak gübi hututun ârizadar ol
masına sebebiyet verebilecek her hangi bir ame
liyatı icra etmek istiyen asıhaibı emlâk ve arazi 
veya müstecirînıi ameliyatın icrasından lâakal 
onhe'ş igün mukaddem Boşta ve Telıgraf ve Tele
fon İdaresini tahriren haberdar etmesi lâzım
dır. Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi bu su
retle haıberdar edildiği bir ameliyatın telgraf ve 
telefon hututuna zarar ihras eyleımemek üzere 
icra edilmesi için bir memur tâyin eder. Hutu
ta bu kabil ameliyat dolayısiyle iras edilecek 
zarar ve ziyanı, ashabı posta ve Telgraf ve Te
lefon İdaresine tazmin ile mükelleftir. İşbu mu-
karrerat hilâfında hareket edenler bir liradan 
on liraya kadar cezayı nakdî ile tecciye olu
nur. 

Madde 28. — Kasden veya 'gayrımeşnu bir 
surette.menafii umumiyeye ait telgraf veya.te
lef on. hattını bozan veya muhaberatı sektedar 
eden veya telgraf ve telefon merkezleri binıala-
nna ve alât veya makinalarına İrası zarar 
.edenler her 'hangi bir vasıta ve tarik ile olur
sa olsun telgraf veya telefon memurlarını ifia-
yi vazifeden ve 'hututun. muhafaza' ve inşasına 
veya tamiratına memur olanları da bu hizmet
lerinin icrasından 'men edenler" yüz Türk lira
sından bin Türk lirasına. kadar .cezayı nalkdî 
veya üç aydan,bir seneye, kadar hapis .ee'zasiy-
le tecziye edilir..Telgraf ve telefon.muhaibera-
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itini isyan ve şekavet esnasında duçarı inkıta 
ve sektedar edenlere bâlâda musarrah ceza
nın her ikisi de birden tatbik olunur. Tadilât 
ve tahribat vukuunda müsebbipleri üç sene ka
lebentlik cezasına ve isyan veya şekavetin reis
leriyle müşevvikleri dahi beş seneye kadar ka
lebentlik cezasına mahkûm edilir. İşbu madde
ye muhalif olan Kanunu Cezanın onikinci faslı 
ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 29. — Telgraf, telefon muamelât ve 
umurunu gayrımeşru 'bir surette tatil veya kas
iden ihlâl eden telgraf ve telefon memurları bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
'edilir. Bu baptaki tertibatı yapanların cezala
rı tazif olunup işbu tertibatın reis ve müşev
vikleri de üç aydan üç seneye kadar hapis ce-
zasiyle tecziye olunur. 

Madde 30. — Mevaddı salife ile memnu 
•olan ef'ali irtikâbedenlere işibu mevad ahkâmı 
tatbik olunduğu gibi Posta ve Telgraf ve Tele
fon İdaresine İrası zarar 'eylediklerinden nâşi 
o gibi ef'al ve harekât erbabı sebebiyet verdik
leri haşaratı ıkaidei umumiyeye tevfikan tazmin 
ile de mükelleftirler. 

Madde 31. — Esbabı müc'bire tahtında veya 
hayatın tehlikeye ilka edilmemesi zımnında 
telgraf ve telefon hatlarına îras edilen zararla
rın müsebbipleri Posta ve Telgraf ve Telefon 
İdaresine tazmin ile mükellef tutulmaz. 

Fasıl : 4 

Ücurat 

Madde 32. — Hükümet telgraf muhabera-
tiyle telefon mükâlematma aidolarak ahzoiuna-
cak ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hu-
ssusiyeden istifa olunacak resmî istimali tâyin 
ve tesbit eder. Bunlar muamelâtı dahiliyede 
Iberveçhi âtidir. 

K. P. 

12 20 Aynı şehir dahilindeki merkez arasında 
teati olunacak telgrafnamelerden yirmi 
kelimeye kadar 

25 Aynı şehir dahilindeki merakiz arasında 
teati olunacak telgrafnamelerden yirmi 
kelimeden fazlası beher kelimede 

K P. 

3 Şehir haricinden teati olunacak telgrafna
melerden beher kelimede 

12 20 Suretli telgraflardan, her suretin ihtiva 
edeceği yirmi kelimeye kadar 

25 Suretli telgrafnamelerden yirmi kelime
den fazlasından beher kelimede (mürsil 
veya mürselünileyh tarafından suret ve 
aslı bilâlıara istenilen telgrafnamelerden 
nâşi dahi aynı ücret alınır.) 
Her nevi müstacel telgrafnamelerden âdi 
telgraf namenin üç misli ücret 

5 Postrestant veya telgrafrostant telgraf
namelerden sîyyanen mukabeleli telgraf
namelerden mukabele ücreti olarak asıl 
telgrafnamenin rubu ücretine müsavi bir 
ücret 
(Şehir dâhili telgraf nameler için muka
bele ücreti beş kuruştan dûn olamaz.) 

20 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
telgrafla teslim ihbarı için 

5 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
posta ile teslim ihbarı için 

10 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
taahhütlü teslim ihbarı için 

1 Türkçe matbuata ait telgrafnamelerden 
beher kelimede 

6 Keşideden evvel tevkifi mürsil tarafın
dan taleboîunan telgrafnamelerden 

3 Estern Kumpanyasının dahilî kabloların
dan mürur edecek telgrafnamelerden za-
mimeten kablo ücreti beher kelimede 

25 Sâi ücreti olarak telgraf merkezinden 
itibaren beher saatte 

1000 Muhtasar adresli telgrafnameler için üc
reti kaydiyeyi seneviye (Nısıf ücretle altı 
ve rubu ücretle üç aylık ve yüzyirmibeş 
kuruş ücretle bir aylık kayıt dahi cari
dir.) 

Madde 33. — Matbuat telgrafnameleri Türkçe 
intişar eden gazete ve resaili mevkute ve ajansla
rın idarehaneleri ve muhabirleri tarafından mün
hasıran bu gazete ve resaili mevkute ve ajanslar
da neşredilmek üzere havadis ve istihbaratı siya
siye ve iktisadiyeye dair idarehanelerine aidolup 
mütaaddit adresli usulünden maada işaratı mah-
susayı ve şahsî ve ücretli işarat ve ilânatı ihtiva 
edemiyecek olan işbu telgrafnamelerin kabul ve 
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keşide ve şerait ve saati Telgraf İdaresince tâyin 
olunur. 

MADDE 34. — İmtiyazlı telgraf ve telefon 
tesisatı şirketlerinin kendi şebekelerine ait muha
berat ve mükâlemata mahsus ücretler işbu şir
ketlerin imtiyaz ve mukavelenamelerinde tasrih 
olunur. 

Madde 35. — Yukardaki ikinci maddenin (1) 
nci fıkrasında mezkûr hututu hususiyenin tulüne 
göre her kilometresi ve devresinden üçyüz kuruş 
resmi istimal istifa olunur. İşbu kanunun neş
rinden evvel müesses hututu hususiye dahi 1340 
senesi Kânunusani iptidasından itibaren mezkû-
rülmiktar resme tâbidir. 

Madde 36. — Zatı Hilâfetpenahî ve Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilesi tarafından icra 
olunacak muhaberat ve mükâlemat ile Telgarf ve 
Telefon İdaresine aidolanlar ücretten müstesna
dır. 

Devair ve makamatı Hükümetin ücretsiz tel
graf muhaberatı usul ve mezuniyeti 1340 senei 
maliyesinden itibaren mülgadır. Devair ve maka
matı mezkûrenin muhaberatı için bâlâdaki beşin
ci maddede gösterilen ücretler sülüsan nisbetinde 
tenzil edilir. 

Madde 37. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren muteberdir. 

Madde 38. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

(Posta ve Telgraf Encümeninin teklifi) 
Posta Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesi 

Telgraf ve Telefon kanun lâyihası 

Madde 1. — Aynen. 

Madde 2. — Aynen. 

Madde 3. — Aynen. 

Madde 4. — Aynen. 

Madde 5. — Aynen. 

Madde 6. — Aynen. 

Madde 7. — Aynen. 

Madde 8. — Aynen. 

Madde 9, — Aynen, 

Madde 10. — Aynen. 

Madde 11. — Aynen. 

Madde 12. — Aynen. 

Madde 13. — Aynen. 

Maıdde 14. — Aynen. 

Madde 15. — Aynen. 

Madde 16. — Posta ve Telgraf ve Telefon İda
resi telgraf ve telefon hututunun güzergâhına 
müsadif ve işbu hatların tesis ve inşasına mâni 
veyahut hututu mevcude üzerinde arıza tevlidini 
bâis bulunan ağaçları budamak ve ledelicap za
ruret miktarında kat'etmek hakkım haizdir. 

Madde 17. — Aynen. 

Mtdde 18. — Aynen. 

Madde 19. 

Madde 20. 

Madde 21. 

Fasıl 

— Aynen. 

— Aynen. 

— Aynen. 

: 3 

Madde 22. — Aynen. 

Madde 23. — Kasden telgraf ve telefon muha
beratım tağyir veya tehir eden veya hediye, me-
vait veya nüfuzu memuriyetlerini suiistimal üe 
veyahut cebir ve tehdit ve tazyik ile tağyir ve te
hir ettiren veya bir telgrafnameyi kasden imha 
veyahut sahte telgrafname tasni eden ve ettiren 
veya sahte telefon mükâlemesi icra eden ve etti
ren eşhas ve memurin ve bu gibi ahvalden malû
matı olup da mafevkine malûmat vermiyen veya 
verdirmiyen telgraf veya telefon memurları on-
beş günden üç maha kadar hapsolunur. 

Madde 24. — Aynen. 

Madde 25. — Aynen. 

Madde 26. — Aynen. 

Madde 27. — Bir telgraf veya telefon hattı
nın yakınında ağaç kesmek veya kuyu kazmak 
veya inşaat yapmak veya bir hane ve sair meba-
niyi yıkmak gibi hututun ânzadar olmasına se
bebiyet verebilecek her hangi bir ameliyatı icra 
etmek istiyen ashabı emlâk ve arazi veya müste-
cirîhi ve şirketler, ameliyatın icrasından lâakal 
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onbeş gün mukaddem Posta ve Telgraf ve Te
lefon İdaresini tahriren haberdar etmesi lâzımdır. 
Posta ve Telgraf İdaresi bu suretle haberdar 
edildiği bir ameliyatın telgraf ve telefon hututu-
n!a zarar îras eylememek üzere icra edilmesi için 
bir memur tâyin eder .Hututa bu kabîl ameliyat 
dolayısiyle îras edilecek zarar ve ziyanı .asiliabı 
Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresine tazmin 
ile mükelleftir. İşbu mukarrerat hilâfında hare
ket edenler on liradan yüz liraya kadar cezayı 
nakdî ile tecziye olunur. 

Madde 28. — Aynen. 

Madde 29. — Aynen. , . 

Madde 30. — Aynen. 

Madde 31. — Aynen. 

Fasıl : 4 

Ücurat 

Madde 32. — Hükümet, telgraf muhaberatiy-
le telefon mükâlematma aidolarak ahzolunacak. 
ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususiye-
den istifa olunacak resmi istimali tâyin ve tesbit 
eder. Bunlar muamelâtı dâhiliyede berveçhi âti
dir : 

K. P. 

12 20 Aynı şehir dahilindeki merkez arasında 
teati olunacak telgraf nam elerden .yirmi 
kelimeye kadar 

20 Aynı şehir dahilindeki • merakiz arasında 
teati olunacak telgraf namelerden yirmi 
kelimeden fazlası beher kelimede 

2 Livalar arasında teati olunacak telgraf-
namelerden beher kelimede 

12 20 Surötli telgraf nam el erden her suretin ih
tiva edeceği yirmi kelimeye kadar 

25 Sureti i telgraf namelerden yirmi ' kelime
den fazlasından beher kelimede (mürsil 
veya mürselünileyh tarafından suret ve 
asıl bilâhara istenilen, telgraf nam el erden 
nâşi dahi aynı ücret alınır.). 
Her nevi müstacel telgraf n anı el erden âdi 
telgrafnamenin üç misli ücret 

5 . Postrestant veya telgrafrestant - telgraf-. 
namelerden şîyyanen mukabelcl i telgraf -
namelerden mukabel e. ücreti ol arak asıl. . 

K. P. 

telgrafnamenin rubu ücretine müsavi bir 
ücret 
(Şehir dâhili telgraf nameler için muka
bele ücreti beş kuruştan dûn olamaz.) 

20 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
telgrafla teslim ihbarı için 

5 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
posta ile teslim ihbarı için 

10 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
taahhütlü teslim ihbarı için 

1 Türkçe matbuata ait telgrafnamelerden 
beher kelimede 

6 Keşideden evvel tevkifi mürsil tarafın
dan talebolunan telgrafnamelerden (mü
tebaki ücret mürsile iade olunur.) 

3 TC ster n̂  Kumpanyasının dahilî kabloların
dan mürur edecek telgrafnamelerden za-
m im eten kablo ücreti beher kelimede 

25 Sâi ücreti olarak telgraf merkezinden 
itibaren beher saatte 

1000 Muhtasar adresli telgraf nameler için üc 
reti kaydiyeyi seneviye (Nısıf ücretle altı 
ve rubu ücretle üç aylık ve yüzyirmibeş 
kuruş ücretle bir aylık kayıt dahi cari
dir.) 

Madde 33. — Aynen. 

Madde 34. — Aynen. 

Madde 35. — Yukardaki ikinci maddenin (A) 
fıkrasında mezkûr hututu hususiyenin tulüne gö
re her kilometre ve devresinden senevî üçyüz ku
ruş resim istifa olunur. İşbu kanunun neşrinden 
evvel müesses hututu hususiye dahi 1340 senesi 
Kânunusani iptidasından itibaren mezkûrülmi,k-
tar resme tabidir. 

Madde 36. — Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesi tarafından icra olunacak muhaberat ve 
mükâlemat ile Telgraf ve Telefon İdaresine aid-
olanlar ücretten müstesnadır. 

Devair ve makamatı Hükümetin ücretsiz tel
graf muhaberatı usul ve mezuniyeti 1340 senei 
maliyesinden itibaren mülgadır. Devair ve ma
kamatı nıezkûrc muhaberatı için bâlâdaki 32 nci 
maddede gösterilen ücretler sülüsan nisbotinde 
tenzil edilir ve bu bapta abonman usulü tatbik 
olunur. 
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Madde 37. — Zatı Hilâfetpenahî tarafından 
icra olunacak muhaberat ve mükâlemat da ücret
ten müstesnadır. 

Madde 38. — [Madde 37. aynen] 

Madde 39. — [Madde 38. aynen] 

(Adliye Encümeninin tadilâtı) 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumi-
yesi Telgraf ve Telefon kanun lâyihası 

Madde 1. — Aynen. 

Madde 2. — Aynen. 

Fasıl : 3. 

Madde 19. — Tesisi kanunen ruhsat istihsali
ne mütevakkıf olan mahallerden birisinde bilâ-
ruhsat telgraf veya telefon tesisatı bulunduğuna 
dair delâil ve emaratı kâfiye mevcudolduğu tak
dirde Telgraf ve Telefon İdaresi canibinden 
müddeiiumumîliğe müracaat ve ihbarı keyfiyet 
olunur. Müddeiumumilikçe derhal istihsal olu-

. nacak taharri emri üzerine o mahalde alelusul ta-
harriyat icra kılınır. Ledettaharri mahalli mez
kûrda elde edilecek muhabere ve muhavere âlât 
ve eçhizesi muvakkaten istimalden iskat veya 
zaptolunarak sahibi hakkında takibatı kanuniye 
yapılır. 

Madde 20. — İşbu kanundan evvel yapılmış 
olup ikinci madde mucibince ruhsat veya imti
yaz istihsaline tâbi olan (telgraf ve telefon tesi
satı 'ashabı ruhsat veya imtiyaız istihsaline tabi 
'olan (telgraf ve (telefon tesisatı ashabı ruhsat 
veya imtiyaz alhzi için kanunun tarihi meriye
tinden itilbaren üç ay zarfında müracaata, mü
racaatı vakıa Hükümetçe terviç edilmediği 'tak
dirde tahriren vukubulacak tebliğ tarihinden 
«bilitibar iki ay zarfında tesisatı mezkûreyi refe 
mecburdurlar. 

Tâyin 'olunan (müddetler izarfırda ruhsat ve
ya imtiyazı alınmamış veya kaldırılmamış olan 
veyahut hilâruhsat yapılmış bulunan bilcümle 
telgraf ve telefon tesisat ve eçhizesi müsadere 
edilerek ashabından ıon liradan yüz liraya ka
dar cezayı naikdî alimi'. 

Madde 21. — Ruhsatname, telgraf ve tele
fon müesseseleri Telgraf, Telefon idareleri ta

rafından icabında teftiş olunabilir. Kamın ah
kâmına ve şeraiti ıinukarrereye muhalif hare
kât ve nmaimelâtta .bulundukları sabit olan 
müesseseler aslhalbmdan bir liradan yirmi lira
ya kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 22. — Muhaberatın ihlâli mahremi-
yoti, yani kanunen muayyen ve musarrah ah
valin gayrismda bir telgraf veya telefon mu
habere veya mükâlemesinin şahsı âhara işaası 
yahut birisine ait (muhaberatın mevcudiyetin
den şallısı aharın haberdar edilmesi sureti mut-
lâkada memnudur. Muhalif harekette bulu
nan telgraf ve telefon memurları onbeş gün
den altı aya kadar hapis ve beş liradan elli 
liraya kadar cezayı nakdî ile mücazat olunur
lar. 

Madde 23. — Telgraf ve telefon muhabe
rat ve müikâlematmı ankasdin tağyir veya te
hir eden ve ettiren veya bir telgrafnameyi kas-
clen imha veyahut sahte telgrafname tesni eden 
veya 'ettiren veya sahte bir telefon mülkâleımesi 
icra eden veya ettiren ve bu gibi ahvalden ma
lûmatı olup da mafevkine malûmat vermiyen 
veya verdirmiyen telgraf veya telefon memur
ları onbeş günden üç maha kadar hapsolunur. 

Madde 24. — Vazifedar memurlar ile vazi-
feten bulunması muktazi olanlardan maada hiç 
kimsenin memurini aidesinin 'mezuniyetini al
maksızın telgraf ve telefon muhabere ve ma
kaleme odalarına girmesi memnu olup hilâfın
da hareket edenlerden bir liradan beş liraya 
kadar 'cezayı nakdî alınır. 

Madde 25. — Tam ücrete tabi muhaberatı 
resmî bir (mahiyette geçiren ve- geçiritenlerden 
ücreti kanuniyeden maada bir liradan beş li
raya kadar cezayı nakdî lalmır. Kezalik husu
sî muhaberatı servis tarzında geçiren telgraf 
memurlarından bu telgrafnaıme ücretiyle bera
ber bir liradan beş liraya kadar cezayı nakdî 
alınır. 

Madde 26. — Telgraf ve telefon hututumın 
güzergâhı imtidadmea hiçbir 'kimse tarafından 
işbu hututa temas edecek ağaç dikilmesi caiz 
olmadığı gibi telgraf direklerine hayvan bağ
lamak: ve direkleri başka bir maksat için kul
lanmak, kasıt veya müsamaha neticesi olarak 
dire'k ve mesnetlerle tellere, 'kablo ve izolatör-
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kire veya ihattm diğer aksamına zarar îr as et
mek 'sureti kafiyede ımomnudur. Hiçbir' kimse e 
ve m e rakibi bahriyeden ıhiçbiri telgraf kablosu 
yakınına ağ veya demir atamaz. Şu memnuni
yet .hilâfında hareket edenler bir liradan on 
liraya .kadar cezayı nakdî veya bir .günden bir 
aya kadar hapis ile (mücazat olunur. 

Madde 27. — Bir 'telgraf veya telefon hat
tının yakınında ağaç kesmek veya kuyu kaz
mak 'veya inşaat yapmak veya bir hane ve .sair 
•meibaniyi yıkmk gibi hututun arıza dar olma
sına sebebiyet verebilecek herhangi bir .ame
liyatı icra etmek istiyen ashabı emlâk ve arazi 
veya (bunların müstaeirleri ameliyatın icrasın
dan lâalkal üç gün evvel Telgraf ve Telefon 
İdaresini tahriren ha'berdar ..etmesi lâzımdır ve 
Telıgraf ve Telefon İdaresi de 'bu .suretle -ha
berdar edildiği ameliyatın telgraf ve telefon 
hututuna 'zarar îras eylememesini temin 'ede
cek tedaibir ittihaz için nihayet üç gün zarfın
da bir ımdmur tâyin ve izamına mecburdur. Bu 
madde hilâfında hareikot edenler bir liradan on 
liraya kadar cezayı nakdi ile mücazat olu
nurlar. 

Madde 28. — Kasden ve gayrimeşru bir su
rette menafii umumiyeye ait telgraf veya tele
fon hattını hazan veya muhâberâtı 'se'ktedar 
veya tati l eden rveya telgraf ve telefon m e ilkel
leri' binalarına ve âlât .veya makmalarına za
rar veren ve herhangi bir vasıta ve tarik ile 
olursa olsun telgraf veya telefon memurlarını 
ifayı vazifeden ve hututun muhafaza ve inşa
sına veya tamiratına memur olanları da bu hiz
metlerin icrasından men'eden kimseler yinmi-
beş liradan ibeşyüz liraya kadar cezayı nakdî 
veya bir aydan 'bir soneye 'kadar haps ile mü
cazat olunur. Telgraf ve telefon muhaberatı 
isyan veya şekavet esnasında - duçarı inkıta ve 
sekte edenlere hâlâda muayyen cezanın her 
ikisi birden tatbik 'olunur. İşbu efnl ve harekâ
tın muharrik ve müşevvikleri hemfiil addolu
nurlar. 

Madde 29. —• Telgraf ve telefon muamelâtı 
ve umurunu gayrimeşru bir surette tatil veya 
ıkasden ihlâl eden telgraf ve telefon memurları 
bir aydan hir seneye kadar bapsolunur. 

Madde 30. — İş'bu fasıldaki e fal ve harekâ
tı m cm imadan mütevellit zarar ve ziyanı fail 

ve raüsöbbipleri 'kefaleti 'müştereke ile ımütesel-
silen tazmin ile mükellef olup Telgraf ve Tele
fon idarelerince ayrıca tazmin ettirilebilir. 
Ancak esbabı mücbireden mütevellit 'zarar ve 
ziyan tazmine tâbi değildir. 

Madde 31. 
bedilmiştir). 

^Tay ve 30 ucu maddeye kal-

Madde 38. (.Madde : 37 - Aynen). 

Madde 39. — (Madde : 39. — Aynen) 
(Muvazenei Maliye Encümeninin tadilâtı) 

Madde 1. — Aynen 

Madde 2. — Aynen. 

Fasıl: t 

Ücurat 

Madde 32. — Hükümet telgraf muhabera-
tiyle telefon imükâİcraatına aidolarak ahzolu-
nacak ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hu-
susiyeden istifa olunacak resmi istimali tâyin 
ve tesbit eder. Bunlar muamelâtı dâhiliyede 
berveçhi âtidir. 

Kr. P. 

15 Aynı şehir dahilindeki mera'kiz ara
sında teati olunacak: telgraf nameler
den yirmi kelimeye kadar 

30 Aynı şehir dahilindeki mera'kiz ara
sında teati olunacaik telgrafnameler-
den yinmi kelimeden fazlası beher ke
limede 

3 Şehir haricinde teati olunacak telgraf
namelerden beher kelimede 

15 Sur etli telgraf namel erden her suretin 
ihtiva edeceği yinmi 'kelimeye kadar 

30 Suretli telgrafnamelerden, yirmi kelime 
fazlasından beher (kelimede (Mürsdl 
veya mürselünileyh tarafından suret 
ve aslı bilâhara istenilen telgrafna
melerden nâşi dahi aynı ücret alınır.) 
Her nev'i müstacel telgrafnamelerden 
âdi telgraf namenin üç, misli ücret 

5 Postrestant veya telgraf restant tel
grafnamelerden seyyanien, mükabeleli 
telgrafnamelerden mukabele ücreti ola
rak asıl telgraf nam enin ruhu ücretine 
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Kr. P. 

müsavi bir ücret (şehir 'dâhili telgraf -
nameler için mukabele ücreti beş ku
ruştan dûn olamaz). 

20 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
telgrafla teslim ihbarı için 

5 Teslim ihbarnameli telgraf namelerden 
posta ile teslim ihbarı için 

10 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
taahhütlü teslim ihbarı için 

5 Keşideden evvel tevkifi ımürsel tara
fından talebolunan telgrafnamelerden 
(Müteba'ki ücreti mürsele iade olunur) 

3 İstörn Kumpanyasının 'dahili kablo
lardan mürur edecek telgrafnameler
den zamimeten kablo ücreti beher ke
limede 

25 Sâi ücreti olarak telgraf merkezinden 
itibaren beher saatte 

1000 Muhtasar adresli telgraf nameler için 
ücreti kaydiyei seneviıye (nısıf ücretle 
altı ve rubu ücretiyle üç aylık ve yüz 
yirmibeş kuruş ücrdtle bir aylık kay
dı dahi caridir.) 

Madde 33. — Tayyedihııiştir. 

Madde 34. — İmtiyazlı telgraf ve telefon 
tesisatı şirketlerinin kendi şebekelerine ait mu
haberat ve mükâlemata mahsus ücretler işbu 
şirketlerin imtiyaz mükavelenaımelerinde tasrih 
olunur. 

Madde 35. — Yukamki ikinci maddenin «A»' 
fıkrasında mezkûr hututu hususiyesinin her dev
resi için beher kilometre veya kesri ıbasma se
nevi 300 kuruş Resmi istimal isıtîfa olunur. 
Hututu hususiye bir santrale merbut bulunursa 
devrenin adedi santrale merbut bütün tellerin 
miktarına göre tahaddüs edecek terekkübat 
adedi kadar itibar ve resim istimal dahi bu su
retle tahaddüs edecek muhtelif devreler arasın
daki mesafata göre hesap ve istifa olunur. İş-
'bu kanunun neşrinden evvel müesses hututu hu
susiye dalhi mezkûrulmiktar resme tâbidir. 

Maidde 36. — Devair ve makamatı resmiye 
ve ücretsiz muhaberatta bulunan sair bilcümle 
mıüessesat ve eşhası hükmiyenin telgraf muhabe
ratı dahi 1340 senei maliyesi iptidasından iti
baren ücrete tâbidir. 

Madde 38. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren merİyülicradır. 

Madde 39. — (Madde : 38 aynen) 
REİS — Ruznamemizde mevcut posta ve tel

graf ve telefon lâyihasının ve posta ve telgraf ve 
Adliye, Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
larının müzakeresine geçiyoruz. Efendim! Tab'ı 
ve tevzi edildiği için zabıtları uzun uzadıya 
okumaya lüzum görmüyorum. Yalnız maddele
ri o'kuyacağız. 

SABRİ B. (Saruhan) — Reis Beyefendi! 
Müsaade buyurursanız maddeler de uzundur ve 
zaten matfcudur. Maddeleri de kabul edildik
çe birer birer okuyalım. 

HAMDİ B. (Bozok) — Maddeler de matbu
dur. 

REİS — O halde heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen varını? Maddelerin müzakere
sine geçilmesini reyi âlinize arz ediyorum. Pos
ta ve Telgraf Kanununun maddelerinin raü-
zaıkeresine geçilmesini kalbul edenler lütfen 
el (kaldırsın; Aksini reye vaz'ediyorum Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddelerin mü
zakeresine geçilmesi kabul olunmuştur. 

Telgraf ve Telefon Kanunu 

Fasıl : 1 

Madde 1 — Kara sular inhisariyle barebar 
'bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi havzai Hü-
'kümetindeki memalik dâhilinde telgraf ve tele
fon ve tesis işletmesi hükümetin tahtı inhisarın
da olup gerek mevcut, gerelî âtiyen vücuda ge
tirilecek bilûmum telgraf Ve telefon muhabere
si - tarz ve usulü için kullanılacak vesait ve te
şekkülün mahiyeti ne olursa olsun - İnhisara dâ
hil ve iş bu inhisarın tatbikatı ve istimali su
retlerini ve kavaidini idare izafeten Posta ve 
Telgraf ve telefon idaresine mevdudur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var
ını? 

HALİL B. (Zonguldak) — «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Havzai Hükümeti» Denilmiş. Bu
nu «Türkiye Cumhuriyeti» Şeklinde tashih bu
yurunuz ! 

REİS — Maddenin birinci satırında «Kara 
sulariyle beraber bütün Türlüye Büyük Millet 
Meclisi havzai hükümeti» Tâbirinin «Türkiye 
Cumhuriyeti havza'i hükümetinde iki» Suretinde 
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POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ FAHRİ B. — Efendim belediyeler doğru
dan doğruya telgraf ve telefon tesisatına mezun 
değildirler. Bunların yapacağı telgraf ve tele
fon tesisatı inhisar dahilindedir. Ancak ruh
sat isterlerse ve idare bunlara ruhsat vermeyi 
münasip görürse rulhsat verir. Esasen burada 
jandarma ve saire mevzuubahsıolacaktır. Bilâ-
hara bunları nizamnamede tesbit etmeyi daha 
münasip gördük ve nizamname derdesti takdim
dir ve orada (bu sualin cevabı beleganmabelâğ 
mevcuttur. Maa'haza maddenin son fıkrasının 
başına «telsiz telgraf ve telsiz telefon müstes
na olmak üzere» şeklinde bir kayıt konulması 
münasiptir. Çünkü telsiz, telgraf ve telefon 
her yere girebilir. Binaenaleyh böyle bir şey 
ilâve edilmelidir. 

İSMAİL KEMAL B. (Corum) — Kasabalar
da asayişi umumi itibariyle de, faydası vardır. 
Kimseye zararı yoktur. 

POSTA MÜDÜRÜ UMUMİSİ FAHRİ B. — 
Turku umumiyedcn geçtiği için ruhsat istihsal 
edecektir. Eğer yapacağı telgraf ve telefon 
halttı kendi arazisi üzerinden geçeeekse buna 
lüzum yoktur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yalnız ken
di arazisinden geçmesine imkân yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Olamaz efendim bu 
doğru değildir. 

tâdilini teklif ediyorlar. Bu tâdil ile maddeyi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın, madde bu tâdil 
ile kabul olunmuştur. 

Madde 2 — Posta Ve Telgraf ve Telefon İda
resinde usulen ruhsat istihsal edilmek şartiyle 
âtideki (A, B, P,) fıkralarında tasrilh edilen 
telgraf ve telefon tesisatı ve işletmesi muvak
katen inhisardan müstesnadır. 

A — Gerek bir şahsın tahtı tasarrufu veya 
isticarındaki emlâk, arazi ve müessesat beynin
deki ve gerek iş bu emlâ'k ve arazi ımüessesatı 
hükümet şebekesine raptcn telgraf ve telefon 
tesisatı; 

B) Şimendifer gibi işletmesi için telgraf 
veya telefona ihtiyacı katisi mevcut ve müspet 
olan müessesatı nafia ve hayriyc tarafından ya
pılacak telgraf ve telefon tesisatı; 

P) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinden telgraf veya telefon şirket ve kumpanya
larına imtiyaz veya ruhsat ile müsaade edilmiş 
olan telgraf ve telefon tesisatı; 

Balâdaki (A), (B) fıkralarında gösterilen 
tesisatın münhasıran sahibi ruhsatın umur ve 
muamelâtı zatiyesini tedvir için istimali meş-
rudolup tesisatın ne gibi şerait dâhilinde yapı
lacağı ve bilhassa müddeti ruhsat ve teisis ve 
istimalinden naşi Telgraf ve Telefon İdaresine 
ter Üyesi muktazi resim miktarı ve 'bunun sureti 
istifası ve asayişi umumi ve emniyet ve mü da 
faai memlekete mütaallik taıkyidat ruhsatname
de tasrih edilecektir. 

(A) fıkrasında mevzuuba'his tesisatın umumi 
yollardan veya ahara ait arazi ve emlâkten mü
rur etmiyen aksamı için ruhsat istihsaline ve 
resimi istimal tediyesine (mahal yoktur. 

REİS — İkinci madde hakkında söız istiyen 
Arar mı? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Sual sioraca-
ğwn Reis Bey. Efendim, burada eşhasa ait ve
rilmiş olan imtiyazlar istisna ediliyor. Fakat 
İlendeniz düşünüyorum ki belediyelerin de bun
da hakkı vardır. Bunlar için bir kayıt yoktur. 
Ne olacaktır'? Encümen veyahut Hükümet han
gisi alâkadarsa cevap versinler! 

REİS — «Belediyeler hakkında hiçbir kayıt 
yoktur, bu cihet hakkında ne olacaktır?» Diyor
lar. 

POSTA MÜDÜRÜ UMUMİSİ FAHRİ B. — 
Eğer öyle olacak olursa herkes tarafından tele
fon yapılır. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim bir mebus 
sıfatiyle arz ediyorum. Encümen namına değil. 
Malûmu ihsanınız evvelce de arz etmiştim, Tel
graf ihsan d'oğruda*n doğruya devletlerin hu
kuku hükümranisi cümlesindendir. Mustafa 
Beyefendi «acaba belediyeler müstefit olamaz 
mı» diye bir mesele mevzubahsettilier. Hakkı 
inhisar, ıhrç'bir belediyenin arzu edeceği telefon 
tesisatı vücude getirmeye mâni değildir. Bunun 
için kanunun bu maddesinde kendilerine iki yol 
bahşedilmiştir. Ya hakikaten 'bir belediye, bir 
şehirde - İstanbul teşkilâtında olduğu gibi -
esaslı bir surette telefon tesisatı vücude getir
mek ister. O takdirde Posta ve Telefon İdaresi 
onun imtiyaz tarikiyle maksadını temin eder, 
veyahut ki, Meşrutiyetten beri memleketimizin 
her sahasında görüldüğü veçhile öteden beriden 
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iane cemi suretiyle her tarafa telefon yapılması 
lâzumgelir. Bunun için ikinci bir tarik daha 
mevcuttur iki, o da ruhsat tarikidir. Ruhsat 
tariki ile, imtiyaz tarilkı arasındaki fark şun
dan ilbare-tltir. İmtiyaz tariki ile olacak olursa 
Hükümettin 'bahşettiği bu salâhiyet, muayyen 
bir zaman için katidir. Sahibi imtiyaz olan za
tın da bu imtiyaz hakkı muayyen olan zaman
dan evvel elinden isitirdadolunamaz, eğer ki, ak-
dolunan imtiyaz mukavelenamesinde mubayaa 
şekliyle veyahut diğer bir şekilde bir itilâf hu
sule gelmek suretiyle bu ihakkın re f i temin edil
miş olsun. 

Ruhsat suretiyle olan meseleye gelince : 
Ruhsatta yalnız bir fark vardır ki, Hükümet, 
kendisi aynı sahada daha mükemmel ve esaslı 
olmak üzere bir telefon şebekesi vücude getir
mek istediği vakitte ruhsat vermiş olduğu zat
tan o ruhsatnameyi istirdadeder ve orada mü
kemmel bir şekilde yapar. Zaten Hükümetin 
istediği; mükemmel bir şebeke vücude getirmek 
olduğu için bunda ne belediyenin hakkı ref edil
miş bulunur ve ne de efrattan her hangi birisi
nin hakkı refedilmiş bulunur. Bilâkis hem 
keridi şahsî menafime ve hem de memleketin 
menafii umumiyesine hadim olacak güzel bir şe
beke vücude gelmiş olur. Binaenaleyh; bu ruh
satlarla hakkı imtiyazın bu iki şekilde verilme
si suretiyle, hiçbir ferdin ve hiçbir belediyenin 
takibedeceği menfaat yolu kapanmış değildir. 
Bunda hiçbir endişeye mahal yoktur. Şimdi 
'burada bir sual daha mevzuubahsoldıı ki o da: 
Bir çiftliğin sahibinin şehirle olan alâkasını te
min için telefon tesisatı yapmasıdır. Bu da te
min edilmiştir. Fakat mademki Devletin hak
kı inhisarına taallûk eden bir cüz'den müste-
fidolmak istiyor. Bunun için Devlet, bahşede
ceği hakkı imtiyaza mukabil bâzı kayıt ve 
şart derimeyan eder. O da eğer kendi arazisi 
veyahut mücaviri bulunan komşusunun birrıza 
temin ettiği arazi müstesna olmak şartiyle, Dev
letin tahdı tasarrufunda bulunan ıtur'ku umıı-
miyesinden de geçecek olursa tâyin edilen ka
nunda devreler tesbit edilmiştir. O devrelere 
göre senede üç lira kadar bir para verir. Bu
günkü üç liranın kıymeti düşünülecek olursa 
bugün bu bir külfet değildir. Ancak Hükü
metin kendi hakkı inhisariyle her taraftan ta
arruz olunmamak ve imtiyazsız birtakım mü-
essesat vücude gelmemek için bir kayıttır. 

İkincisi : Bu tahsil edilmiş olan cüz'i paralar
dan Hükümet, gerek hususi yapılmış olsun, 
gerek umumi bir-tarzda olsun, !haıkkı mura
kabesini ifa etmek için sarf edeceği paraların 
ve bunların ica'bedeceği masarifatm karşılı
ğını temin edecektir. O itibarla hususi tesi
satın vücude gelmesine karşı hicjbir inhisar 
vücude getirilemez. Kim arzu ederse kanun 
ahkâmına tevfikan kendi arzusu temin edilir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bir şey 
soracağım. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahüb) — 
Reis Beyefendi! Nasıl sorabilirler, Sa/bri Bey 
encümen namına söz söylemiyorlar. Beyefen
di sıfatını tasrih etsin ondan sonra... 

SABRİ B. (Saruhan) — Peki; encümen 
namına olsun. 

REİS — Efendim. Birkaç kişi sual sora
caktır. Şükrü Beyefendiye söz veriyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim. Bizim dai-
rei intihabiyemizde üçyüz kilometreden fazla 
telefon tesisatı yapılmıştır. Bunların kâffesini 
köylüler yapmışlardır. 

SABRİ B. (Saruhan) — İane şeklinde... 
ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet iane şeklin

de karakolları .merkeze raptetmişlerdir. Aşa
ğı - yukarı (300) kilometre vardır. Şimdi bun
lar hakkında ne muamele yapılacaktır? 

SABRİ B. (Devamla) — Efendim. Bu, ga
yet calibi dikkat 'bir meseledir. Fakat tasav
vur buyurursanız ki, bidayette inşaatın vücu
da gelmesi için ahali; kazaları ile nahiyeleri 
arasındaki irtibatı temin için paralarını Hükü
mete iane olarak vermiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hükümete vermiş 
değildir, vermemiştir. 

SABRİ B. (Devamla) — Efendim posta, 
telgraf idaresinin ıgayet güzel bir fikir ve ta
savvuru vardır. İnşallah yakın bir zamanda 
tatbik etmek suretiyle memlekete büyük bir 
hizmet edilmiş olur. O da şudur: Yapılmış olan 
bu şeJbekelerin 'heyeti umıımiyesi maalesef bu
gün hüsnü suretle idare edilemiyor. Çünkü: 
Bir galeyanla veya bir arzu ve temenni ile ve
yahut orada buulnan bir âmirin teşvik ât ve 
tertibatı neticesinde 'bir çok şebekeler -vücuda 
gelebilir. Halbuki şebekeyi vücuda getirmek 
kifayet etmez. Malûmu ihsanınız o şebekeyi 
hüsnü idare lâzımdır. Hüsnü idare için birta-
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kını masarifi iktiham etmek lâzımdır. Görülü
yor ki 'bir ıçolk yerlerde ahali ;bıı 'masarifi ikti
ham edemiyorlar. Bunun için posta ve telgraf 
idaresinin .bir tasavvuru vardır ki : Bellibaşlı 
işini yaptıktan ve ikmal ettikten sonra hu »şe
bekeleri almak ve bunları aynı /amanda nahi
ye merkezleri ile kaza merkezleri arasında 
telgraf şebekesi haline .sokmaktır. Yani telg
rafla telefonu imezcetmektir. Bir nahiyede ya 
tahrirat kâtibi ile veyahut nahiye müdürü ile 
veyahut .nahiyede -okuyup yazmak bilen bir zat 
ile itilâf ederek (köylü telgrafını o memura 'ver
sin. O memurun makina ile muhabere bilme
sine lüzum yoktur. Çünkü elinde telefon var
dır. Telefonla, telgrafı kazadaki makina mer
kezine aynen okuyacaktır. Kaza merkezindeki 
ımemıır <o telgrafı, telef'ondan alacak ve aidol
duğu yere gönderecektir. Bu suretle, telgraf ve 
telefon muhaberesi teinin edildiği ve bu esaslar 
kabul edildiği takdirde bir çok nahiyelere de -
masraflı im omur olmamak üzere - gayet ucuz 
•olarak telefon ıhututunun tevsi edilmesi imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (ıBolu) — Bu olamaz. 
MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Şehirler

de telefon tesisini belediyelere bırakmak, ben
denize e en 'muvafık ıbir usul olurdu. Birinci 
.maddede teklif yapmak için vakit bulamadım. 
.Madde kabul edildi. Ancak .Duyuruluyor iki: 
•«Belediyeler de diğer eşlıas misullu Hükümete 
müracaat ederek imtiyaz talebedebilirler»... 
Şiırr.di belediyelerin imtiyaz talebi vukuunda 
diğer eşhasında müracaatları vâki olursa ve 
•müsavi şerait dâhilinde .kalırlarsa hakkı tercih 
belediyelere aidolacalk mıdır, olmıyacak mıdır? 
Buna dair bir sarahat görmüyorum. Bu 'husus
ta izahat isterim. 

SABRI J3. (Saruhan) — Efendim inhisar 
mevzuufbahsolurken inhisarın teferruatına 'ka
dar kayıtlar vaz'ı imkân dâhilinde değildir ve 
buna imkânı kanuni yoktur. Esasen bunlar 
ahaliyi .memnun etmek için Mülküm ete e arzu 
edilir. Hiç şüphe yok ki hakkı tercih verilebilir 
ki bunun emsali idarede vâki olmuştur ve be
lediyeler takaddüm etmiştir. Meselâ; İzim ir için 
yedi sekiz talip bulunduğu halde ortaya bir de 
İzmir belediyesi gelmiştir ve .henüz derdesti 
müzakeredir ve Hükümet belediyeyi tercih 
etmiştir. Günkü bir ferdi memnun edeceği yer

de bir memleket ahalisinin heyeti umumiyesi-
ni memnun etmek Hükümetin menfaati ikti-
zasındadır. Bunlar idari meselelerdir. Tabiîdir 
ki Hükümet bunlara karşı muavenette bulu
nacaktır. Ve .muavenetten kendisini müstağni 
addedemez. 

MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — Sarih ce
vap işitiyorum. ('Belediyeler sureti tnu'tlâkada 
tercih (olunacaklardır) diye bir kayıt ilâvesini 
veyahut keyfiyetin ıtasrihan zapta geçmesini 
istiyorum. Encümen buna taraftar mıdır1? 

S AB lU B. ('Saruhan) — Efendim şunu arz 
edeyim. Bugün Ihtiyacatı medeniyenin en ımüb-
rem bir müessesesi telefondur. Telefon İmtiya
zını verirken muhakkak büyük bir hissiyata 
tabi olmak kâzımıgelir. Çünkü o hissiyat alelek-
ser bir şehrin heyeti umumiyosinin menfaatini 
rahnedar eder. Bir proje ile bir belediye gelir. 
Elinde ne kabiliyeti maliyesi var ve ne do onu 
tatbik edecek hariç da bir müessese bulmak im
kânı var ve ne de heyet i feuniyesi var. Böyle bir 
belediyenin karşısında kudreti maliye ve şera
iti mâkuleyi llıaiz bir fert geldiği zaman zanne
derim ki idareye terettübedecek vazife; yalnız 
belediyenin değil, oradaki heyeti umumiyenin 
ilâ nihaye devam edecek menfaatlerinin hüs
nü teminidir. İşte. böyle bâzı mesail husule gel
diği takdirde belediyelerin tercih edilmemek 
ihtimalâtı vardır. Onun için sureti mutlâkada 
diyemem; fakat bir belediye ki kudreti maliye 
ve 'kudreti fenniyesini ispat eder, hiç. şüphesiz 
Dahiliye Vekili her kim ise, Müdürü Umumi 
her kim ise tesavli şerait altında belediyeyi 
tercih eder. Çünkü ister ki o memleketin abali-
si bu gibi müessesata atılmış olsun ve bu gibi 
müessesat memlekette İnkişaf etsin ve bu gibi 
müessesesat kendi •alâkadarlarımızın eliyle hu
sule gelsin. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Be
yefendi! Bendeniz sualime kâfi bir cevap ala
madım. Belediyeler müsavi şerait dâhilinde su
reti ımutlâkada tercih edilmelidir. Zira beledi
yeler halkın menfaatini, eşhasdan daha ziyade 
vikaye eder. Bu mutlaktır. Binaenaleyh bu 
suretle (bir teklif arz edeceğim. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi reyi âli
nize arz edeceğim. Posta ve telgraf idaresi 
ikinci maddenin son fıkrasının başına bir ilâve 
teklif ediyor. Encümen bunu kabul ediyor mu? 
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Teklif edilen ilâve şudur: (Telsiz telgraf ve 
telsiz telefon müstesna olmak üzere). Bu ilâ
veyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyornm. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. İlâvesi 
kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. 
ŞEFİK B. (Bayezid) — Maddenin (P) fık

rasında yine (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
,Hükümetinden) vardır. (Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinden) .şeklinde (tashihi lâzımdır. 

REİS — Efendim (P) fıkrasında da (Tür
kiye Büyük .'Millet Meclisi) tâbiri yerine (Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinden) tâbiri ko
nulacaktır. Zaten Ibirinci maddede aynı tas
hih at yapılmıştı. O halde bu tashihatı reyi âli
nize arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye 'vaz'ediyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın ikinci madde tashi-
han kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Balâdaki ikinci maddenin (P) 
fıkrasına müsteniden verilecek imtiyaz veya 
ruhsat her halde mevadı esasiyei âtiye taibi 
bulunur : 

A) İmtiyaz veya ruhsatın mevzuu menafii 
umumiyeyc hadim olup talebi imtiyaz veya ruh
satın şahsi menafime ve havadis ve ilânat neşir 
ve füruhtuna münhasır olamaz. İmtiyazın veya 
ruhsatın müddeti otuz seneyi, tecavüz edemez. 
Mamafih işbu müddetin ilk üçüncü senesinin hi
tamında Hükümet sahibi imtiyaz veya, ruhsatın 
veya ona kaim şirketin tesisatını iştira eylemek 
hakkını muhafaza eder. 

B) Posta ve telgraf idaresinin sahibi imti
yaz veya ruhsata ait bilcümle tesisat ve bunun iş
letmesi üzerinde her an mutlak bir surette hak
kı teftiş ve murakabesi olduğu gibi sahibi imtiyaz 
bu teftiş ve murakabeyi temine hadim her türlü 
tedabir ve tertibatı ahiz ve icraya mecburdur. 

C) Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut ye
rine kaim şirket, imtiyaznamesiyle şartnamele
rinde münderic taahhüdatı bitemamiha ifa eyle-
mediği surette imtiyaz veya ruhsat birinci ihtar
dan üç ay sonra yapılacak ikinci ihtarı mütaakı-
ben fiilen mefsuh addedilir. 

D) Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut ye
rine kaim şirket kavanin ve nizamatı haliye ve 
âtiyei hükümete beynelmilel muhaberatta Hükü
metçe kabul edilmiş olan mkuavelât ve nizamat 
ahkâmına tebaiyyete mecburdur. 

H) Emniyet ve salâmeti umumiye ve nıiıda-
faai memleket noktasiyle lüzum gördüğü takdir
de Hükümet tarafından sahibi imtiyaz veya ruh
sat veyahut yerine kaim şirketin bütün tesisatı 
veya bunun bir kısmı üzerinde işletme muame
lâtını muayyen veya gayrimahdut bir zaman tatil 
veya muamelâtı mezkûrenin doğrudan doğruya 
Hükümetçe ifası hakkı mahfuz olup bundan do
layı sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yerine 
kaim şirket birgûna zaman taleıbedemiyeceği gibi 
tesisatın Hükümetçe işgal edildiği müddetçe im
tiyaz veya ruhsatın temdidini talebedemez. 

V) Telgraf ve telefon inşaat ve tesisatının 
hitamından ve kabulü muvakkatin icrasından iti
baren sahibi imtiyaz veya yerine kaim şirketin 
bilhassa memurin ve müstahdemini Türklerden 
intihap ve istihdam olunacaktır. 

Z) Hükümetin tasvibine iktiran ettirilmedik-
ce imtiyaz veya ruhsatname veya şartnamelerde 
münderic ucurat her hangi bir suretle tadil olu
namaz. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim üçün
cü maddenin (C) fıkrasında «sahibi imtiyaz ve
ya ruhsat veyahut yerine kaim şirket, imtiyazna
mesiyle şartnamelerinde münderic taahüdatı bite
mamiha ifa elyemediği surette imtiyaz veya ruh
sat birinci ihtardan üç ay sonra yapılacak ikinci 
ihtarı mütaakıp fiilen mafsuh addedilir» deniyor. 
Eğer verilmiş olan imtiyazda bu şeraitin gayri 
bir şartı varsa ne olur? Doğrudan doğruya me
selâ tarafeynin rızası ile teati edilmiş bir imtiyazı 
böyle bir kanunla tadil etmek mümkün olur mu? 
İstanbul telefon idaresinin şeraiti nedir? Bilmi
yorum. Eğer onun imtiyazı altı ay sonra fesho-
lunursa ve biz bir kanun ile (üç ay) kaydını kor-
sak diğer maddelerde de imtiyaz sahibinin imti
yaz mukavelenamesinde mevcudolması ihtimali 
olan hukukunu tadil eder mahiyette şeyler var
dır. Eğer hakikaten mukavelâtı hususiyede mev
cut muamelât kanunda vaz'ettiğiniz suretle tearuz 
ederse mümkündür ki gayrikabili tatbik bir ka
nun çıkarmış olalım. Onun için nazarı dikkati
nizi celbederim. Böyle imtiyazat için takyidat; 
zaten mukavelei imtiyaziyesincle olmak mümkün
dür, ayrıca burada tasrih etmiyelim. Çünkü bu
rada tearuz etmek ihtimali vardır. 

MEHMEÜ B. (Biga) — Makabline şâmil 
olamaz. 
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SABRI B. (Saruhan) — Efendim, bir kere 
bu kanun meri ve muteberdir. Tarihi neşrine 
takddüm eden imtiyazatı ile hiçbir alâkası yok
tur. Çünkü onlar, musaddak ve cari olan ka
nunlardır. İkincisi; bu bir hükmü umumidir. 
Binaenaleyh bir kanunu umumi şeklindedir. Âti-
yen akdedilecek imtiyazatta Hükümet kendinin 
diğer menafii ve şeraitini temin etmek için bu 
fıkraya bir kayıt koymak lüzumunu hissetmiştir. 
O vakit o imtiyazat dahi esasen Heyeti Muhtere
ni cnizin tasdikine iktiran ederek geçeceği için 
bir kanunu mahsus şeklini alır. Binaenaleyh 
ihtilâf şüphesizdir ki evvelâ kanunu hususi ile 
hallolunar. Eğer orada sarahati kâfiye görül
mezse kanunu umumi ahkâmına müracaat edilir. 
Bu itibarla ne ati için ve ne de mazi için bu fık
ranın kabulünde hiç bir mazur yoktur. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim şimdi
ye kadar mevcudolan imtiyazlara (D) fıkrası şâ
mil değil midir? Şimdiden sonra şâmil olacak 
mıdır? Burada «sahibi imtiyaz veya ruhsat ve
yahut yerine kaim şirket imtiyaznamesiyle şart
namelerinde münderic tahdidatı bitamamiha ifa 
eylemediği surette» diyorsunuz. Burada ahkâ
mın, mevcut imtiyazlara şâmil olmadığına dair 
bir şey göremiyorum. 

SABRİ B. (Saruhan) — Arz ettim efen
dim. İfadatımız zapta geçiyor. Bir kanun yapı
lırken «şu kayıt, bu kayıt» diye hükmü umumiler 
tağyir edilemez. Bunlar da tefsire esas olacak, 
zabıtlardır. Bu mesele esas itibariyle mevzuu-
bahsoldu. Arz ediyorum. Bu fıkranın mazideki 
imtiyaz ile alâkası yoktur. Eğer imtiyazatta bu 
fıkraya muhalif bir kayıt varsa o bir kanunu hu
susidir; ona şümulü yoktur. Çünkü bu kanun 
mevcut değildi; o akit yapılırken o imtiyazat ve
rilirken düşünülmüş olsun. Binaenaleyh maziye 
aidolan kısma şümulü yo'ktur. Eğer olmuş olsa 
idi ve o vakit (şimdiye kadar akdedilen imtiya-
zata muhalif olanlar Hükümete bizzat müracaat
la tashih ettirebilecektir) diye bir fıkra koymak 
lâzımgelirdi. Demekki maziyi nazarı dikakte ala
rak bir kayıt koyamıyoruz. __ 

MUHTAR B. (Trabzon) — Öyle ise mutlaka 
Hükümet kendi aleyhinde buraya bu kaydı koy
muştur. Çünkü imtiyazı verecek Hükümettir. 
Ya dört ay için imtiyaz verirse? Mutlaka bu 
madde için Meclise gelmek lâzımgelir. Binaena

leyh Hükümet imtiyaz verirken bu kaydı kendi 
temin edebilirdi. 

SABRI B. (Saruhan) — Buradaki mevzuu-
bahsolacak imtiyaz bittabi Meclisle olacaktır. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Bir sualim 
var efendim. Beyefendi, (C) fıkrasında ihtar
dan bahsolunuyor. Bu ihtar doğrudan doğruya 
müdüriyeti umumiye tarafından veyahut müdü
riyeti umumiyenin mümessilleri ve vekilleri tara
fından tahriren vuku bulacak bir ihtar mıdır? 
Yoksa usulen kâtibi adillikten yapılacak ihtarna
me midir? 

SABRİ B. (Soruhan) — Tabi efendim; kâ
tibi adil tarafından yapılır. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Öyle ise 
bunlar tatbikatta teşevvüş mevcu-dolmamak için... 

SABRİ B. (Saruhan) — Bunlar öyle tâbi-
ratı umumiyedir ki, artık bunlarda hiç tereddüt 
hâsıl olmaz. Bir şey protesto edilecek olursa - ki 
bu; tâbiri âmmedir, bu, bir tâbiri kanundur. Mu
hakkak mukavelâta gidilir. Mukavelât vasıta-
siyle tebliğ edilir. Eğer imtiyaznamesinde Hü
kümet bu müşkilâttan kurtulmak isterse mukave
leyi tasrih eder, diyor ki : Nezdinizde buluna
cak komiserler vasıtasiyle vuku bulacak «ihtarı 
tahrirîler» protesto yerine kaimdir. Bu fıkrayı 
koyduğu takdirde tabiî mukavelâta gitmeye lü
zum yoktur. Bunlar tatbikata aittir. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Bu cihetin 
daha sarih olmasını encümen kabul ediyor mu? 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim lüzum gö
rürse mukavelesinde derceder ki : Benim komiser
liğim vasıtasiyle vukubulacak ihtarı tahririm pro
testo makamına geçecektir diye. Binaenaleyh bu 
şeraiti haiz bulunmuş olur. Onun için bu hususu 
mutlak bırakmak evlâdır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen arkadaş 
yoktur. Tadil takriri de yoktur. Maddeyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın, aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın, madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu kabul olunan madde üçüncü maddedir. 
Fakat üçüncü madde olmak üzere İzmir Mebusu 
Celâl Bey diğer bir madde teklif ettiler, onu 
(Okuyacağız: 
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Kiyaseti Celileye 

Üçüncü madde olarak âtideki teklifimin ka
bulünü rica ederim : 

Madde 3. — Şehirler dâhilinde telefon imtiya
zına belediye ile beraber diğer talipler zuhur et
tiği takdirde şeraiti mütasaviyede belediyeler 
tercih olunur. 

İzmir 
Mahmud Celâl 

REİS — Efendim encümenin mütalâası var 
mı? 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim demin 
de arz ettim. Telefon için fevkalâde mü
him bir ihtiyaçtır ve mümkün olduğu kadar 
süratle Hükümetin şübei aidesini teşvik ve 

tergibederek bu ihtiyacını temine çalışmak 
lâzımdır. Malûmuihsaıımız önümüzde güzel bir 
misal vardır. Meşrutiyetten beri cidden te
lefon tesisatı için memleket 'mühim bir 
meblâğ sarf ettiği halde hiçbir yerde mun
tazam bir telefon teşkilâtına malik olma
mıştır. Bunun sebebi ve illeti; telefonun 
bugünkü günde lıarikaâsa bir suretle terakki 
ve inkişaf etmesidir. Bu, mühim bir fendir. 
Buna belediyeler vâkıf ve bundan ıualdmat-
tar olamaz. Önümüzde bir şeyden bahsede
yim. Gayet ticarctgâh bir yerde ahali ve 
oradaki bâzı tüccaran süratli bir telefon şe
bekesi vücuda getirmek istiyorlar ve •kendi
lerinin bu teklifatmı tetkik ettiğim zaman 
gördüm, ki telefon demek söz gitmek değil 
midir diyorlar. Bugün böyle bir şehirde ka
tiyen kabili tatbik olamıyacak usulü yap
mak istiyoruz; neden? Çünkü o usul elli 
lira ile vücuda gelecektir. Halbuki öteki 
usul yüz elli liradır. O bugünü düşünüyor. 
Âtiyi düşünemiyor. Binaenaleyh, belediyelere 
böyle müsavatı katiye vermek, imtiyaz 
vermek gibi bir karar verilemez. Böyle mü
him olan bir mesele yalnız söz ile bitmiş ol
maz bunun için mühim bir şayi ve mühim 
bir kuvvet lâzımdır ve esasen arz etti'm ki 
bunları idari bir şekilde hallettirmek daha 
muvafıktır. Hükümet mühim şehirlerde ve 
oradaki ahalinin ve müteşebbisin ve heyeti 
belediyenin kıymet ve liyaketlerine göre ve 
gösterecekleri fiillerdekl kudret ve teşebbüs
lerine göre onlaı*ı iltizam eder. Cöriir ki 
bir yerde belediyeye verirse o beldenin 

bulunduğu ahali zarar görecek. O halde 
orada başka bir surette temin edilir. Ben-
denizce tercih ve gayrı tercih meselesi ka
nun meselesinden ziyade idari bir meseledir. 
Onun için bendenizee bunu kanuna koymı-
yalım. Bu eesasen zabıtlarda mevcuttur. Za
bıtlarda görülen. Meclisin temayülâtı umu-
miyesi dairelerde bir düstur -olsun. Müm
kün olan yerlerde Hükümet daima belediye
leri tercih ve teşvik etsin, fakat kanuna 
koymak doğru olmaz fikrindeyim. (Ne mah
zur vardır? Sesleri) Arz ettim efendim. Tesi
sat vücuda gelemez. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim — Memleke
timizde telefonların tamimini, teksirini istedi
ğimiz şu zamanda esas itibariyle belediyelere 
aidolan bu tesisat hakkında bir inhisar vücuda 
getirilmesini istemek, <kaidei külliyeden biraz 
ayrılmak demektir. Mamafih Heyeti Celile 
bunu kabul etmiş olduğu için bu hususta 
serdi mütalâaya lüzum kalmamıştır. Fakat 
şimdi İktisat Encümeni Reisi Muhteremi Ce
lâl Beyefendiye aızı teşekkür ederim ki 
böyle bir teklifle Meclisi Âlinizden sâdır 
olan bir kanunun hakikaten .memleketin ih-
tiyacatı hâzırası ile mütenasip bir madde 
ile ifade edilmesini temin buyurmuştur. 
Efendiler, malûmuâliniz belediyelerimize; 
telefon hususunda vâsi bir salâhiyet verilmesi 
lâzımge'liyordu. Mademki onu veriyoruz; hiç 
değilse talep, şeraiti mütesaviye tahtında 
olduğu takdirde belediyelere böyle bir 
hak vermek: en doğru bir vaziyettir. Bu su
retle hem belediyelerin hukukuna riayet, hem 
belediyelerin mesaisini takviye ve hem de da
ha ziyade teşvik edilmiş olur ve şu suret, be
lediyelerin taazzuvunda bir gaye takibetmekte 
olan Meclisi Âlinizin de noktai nazarına muva
fıktır. Çünkü biz belediyelerimizi takviye et
meye ve onlara menbaı varidat vücuda getir
meye çalışıyoruz. 

MAHMUD B. (Kastamonu) —Yapnu.k şartı 
ile... 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Evet, 
yapmak şartı ile. Malûmuâliniz Celâl Beyin 
teklifinde fikri âliniz temin edilmiştir. Sizin 
fikriniz bizim fikrimizdir. Yani şeraiti mütesa
viye husulü takdirinde belediyeler tercih oluna
caktır. Yani belediyelere karşı bu zeminde ya-
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I : 86 19 . 1 . 1340 C : 2 

pılacak şey akalli bir teşkilâttan ibarettir. Da
ha âzamisinin yapılmasına' taraftarım. Hiç ol
mazsa ekallini olsun yapmak her halde icabe-
der. Eğer belediyelerimiz bu suretle, hükümeti 
merkezîyenin doğrudan doğruya tesiri altına 
bırakacak olursa bir çok belediyeleri! telefon 
teşkilâtı vücuda getirmekten nevema istemiye-
rek men etmiş »oluruz. Bendeniz Celâl Beyefen
dinin teklifini her hususta muvafık gördüğüm
den kabulünü Heyeti Celileye arz ediyorum. 
(Reye sesleri) 

REİS — Efendim reye koyacağım yanlız 
encümen muvafakat etmemiştir. Her halde1 bir 
ıkere encümene gitmesi lâzımdır. (Madde aynen 
sesleri) 

MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Efen
dim Heyeti Umumiye tavsip buyurduğu tak
dirde encümen bir madde tesbit edebiliyor, 
yanlız Heyeti Umumiye buna taraftar mıdır, de
ğil midir? Bu ciheti reye vaz'etmek lâzımdır. 

Posta ve Telgraf Müdürü Umumisi Fahri 
Bey - Efendim şehir dâhiline münhasır olmak 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Nafıa 
Vekâletine intihabolunan İstanbul Mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin intihabının keyfiyeti tasvibi 
hakkındaki neticei arayı arz edeceğim. Mecmuu 
âra 145 olduğu için muamele tamamdır. Bina
enaleyh Süleyman Sırrı Beyin Nafıa Vekâletine 
intihabı 1 redde mukabil 144 âra ile tasvip ve 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(İstanbul) — - Muhterem arkadaşlarımla burada 
pek az zaman temasta bulunabildim. Bu kadar 
az bir temasla arkadaşlarım tarafından hakkım
da gösterilen tevecühlere teşekkür değil belki 
minnettar olmak lâzımgelir. Yalnız şunu cümle-
ten istirham ederim ki, hepimizin bildiği umu-

üzere telefon tesisatının belediyelerce yapılma
sı, Dâhiliye Vekâletince yapılan belediye ka
nununda esasen musarrahtır. Bu, encümende 
mevzuu ve derdesti tetkikdir. Onun için bu mü
nasebetle Celâl Beyefendinin teklifinin o encü
mende o madde ile beraber tetkikini istirham 
ederim. 

REİS — Efendim Celâl Beyin teklifinin na
zarı itibara alınıp alınmamasını reyinize vaz'-
edeceğim: Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın, aksini reye vaz'ediyorum; nazarı itiba
ra almıyanlar lütfen el kaldırsın, nazarı itiba
ra alınmıştır. Takriri encümene veriyoruz. 

Efendim bundan evvel Nafıa Vekâletine in-
tihabedilmiş olan İstanbul Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin tavsilbini reyi âlinize arz etmiştim. 
Bu bapta henüz reylerini istimal etmemiş zevat 
varsa reylerini istimal buyursun. Istihali âra 
muamelesi hitam, bulmuştur. Efendim on daki
ka teneffüs etmek için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3,10 

ru nafıa denilince iki şekil gözükür. Biri müces
sem bir sekili icraattır. Diğeri mesaili umumiye
dir. Binaenaleyh ne kadar iş yapılırsa yapılsın 
memlekette az görünecektir. İcraatı mücesseme 
dediğim şey daima mucibi itiraz olunur. Bir ço
cuk dünyaya geldiği vakitte nasıl vaveyla fazla 
olursa inşaatta da öyledir. En âdi bir ev yaptır
dığımız vakitte birçoklarının itirazına hedef 
oluruz. Diğeri ise umumi mesaildir. Yani umu
ma aidolan mesaildir. Tabiîdir ki, itirazat bun
da daha ziyadedir. Buna göğüs gererken bende
nizin kabulüm ancak Meclisi Âlinizin bendenize 
yapacağı müzaherete istinaden olmuş olur. (Al
lah muvaffak eylesin sesleri.) 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Hakkı Bey (Van) 
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REİS — Elendim istanbul Mebusu Refet I 
Paşa yemin edecektir. Buyurunuz Refet Paşa. 

ES AD E i (Menteşe) — O çoktan yemin et
miştir. Bir daha etsin bakalım. 

(Refet Paşa (İstanbul) tahlif edildi.) 
REİS — Telgraf ve Telefon Kanununun mü

zakeresine geçiyoruz. 
Madde 4. — Süfnü Harbiyeden maada Türk 

Sancağını hamil bilcümle sefain ve mcrakıbı bah
riye üzerinde gemiden harice muhabere için tel
graf ve telefon alât ve edevatı eçhizesinin te
sis ve bunların işletmesi Hükümetten ruhsat is
tihsaline mütevakkıftır, ecnebi sancağını, telgraf 
ve telefon tesiaat eçhizesini hâmil sefain Türk 
Kara Kuvvetlerinde bulundukları müddetçe iş
bu tesisatı eçhizeyi ancak Hükümetin müsaade
siyle istimal edebilirler. İşletilmesine müsaade 
olunmıyan tesisatı" eçhize, sefaili Türk kara su
larından çıkıncaya kadar Hükümetçe tahtı temhi
re alınır. 

REİS — Dödüncü madde hakkında söz isti-
yen var mı efendim? 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurursanız bir iki kelime için arz edeceğim. Üçün
cü satırda (telgraf ve telefon alât ve edevatının) 
olmak lâzımgelir. Çünkü alât ve edevat ayrı, 
eçhize ayrıdır. (Bunların işletmesi) şeklinde ola
cak sonra (Eçhizesinin tesis) de (eçhizesinin tesi
si) şeklinde olacak sonra dört ve altıncı »atırlar-
daki (tesisat) kelimeleri (tesisatı) olacaktır. Ni- I 
hayette (işletmesine müsaade) de (işletilmesine 
müsaade) olmak lâzımgelir. En sonunda da (se
fain, Türk kara sularından çıkıncaya kadar Hü
kümetçe mühür altına alınır) 'demek lâzımdır. O I 
suretle tashihini teklif ederim. 

REİS — Zatı âliniz; bâzı kelime tashihatı arz 
ediyorsunuz değil mi efendim? O halde efendim I 
Abdullah Beyin kelime tashihatmdan ibaret olan 
bu tadilâtı üzerine madde şu şekli alıyor: 
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rmdan çıkıncaya kadar Hükümetçe mühür al
tına alınır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey (süfnü har
biyeden) yerine (harb sefinelerinden) diyelim. 
Yanlış okunmasına mahal kalmaz. (Harb sefine
lerinden maada) demek daha doğru olur. 

REİS — Peki efendim; o suretle tadil ediyo
ruz. 

ALİ SÜRURİ Ei\ (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi; bu lâyiha ne vakit tevzi olundu? Bir
çok arkadaşlarda yoktur. Bendenizde ele yoktur. 

REİS — Var efendim, tevzi olunmuştur. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Yoktur efendim. Bendeniz almadım. 
REİS — Versinler efendim. 
Madde hakkında söz istiyen var mı efendim? 

İşini maddeyi tashih edilen şekilde reyi âlinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reyi âlinize vazediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde tas-
hihen kabul olunmuştur efendim. 

Fasıl : 2 

Salâhiyet 

Madde 5. —- Hükümet lüzum görülecek ma
hallere hat ve tel inşa ve temdidine ve telgraf 
merkezi ihdas ile buralarda icra olunacak mua
melâtın müddet ve nevini tâyin ve tellerini aha
ra icara salâhiyettardır. 

REİS — Söz ist iyen var mı efendim? 
ABDULLAH B. (Trabzon) — (Hat ve tel 

inşasına ve temdidine) denilmek lâzım geldiği 
gibi (muamelâtın müddet ve nevini tâyine ve tel
lerini ahara icarına salâhiyettardır) demelidir. 

REİS — Tel inşası olmaz efendim. 
ZEKİ B. (Aydın) -^ Reis Beyefendi, bu tel

lerin âhara icarı ne demektir, mazbata, muhar
riri bey bunu tafsil etsin, tellerini âhara icar et
mek ne demektir? Teller yalnız başına mı icar 
olunacak, yoksa tcsisatiyle beraber mi? 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim meselâ 
Konya ile Afyon Karahisar arasında Hükümetin 
muhtelit telleri mevcuttur. O civarda bir maden 
keşfedilmiş bulunuyor ve memleket görür ki, bu 
madende işletme itibariyle hakikaten mühim bir 
fayda mevcut ve o biliyor ki, on kilometre ileride 
diğer bir şehrinde onunla alâkası oıılr, bu esnada 
tetkikatı fenniye icra edebilmek için telgraf ida
resi orada bulunan iki şehir arasındaki tellerin 

Madde 4. — Süfnü Harbiyeden maada Türk 
Sancağını hâmil bilcümle sefain ve merakibi bah
riye üzerinde gemiden hariçle muhabere için tel
graf ve telefon alât ve edevatının eçhizesinin te
sisi ve bunların işletilmesi Hükümetten ruhsat 
istihsaline mütevakkıftır. Ecnebi sancağı ve 
telgraf ve telefon tesisatı eçhizesini hâmil sefain 
Türk kara sularında bulundukları müddetçe işbu 
tesisatı ve eçhizeyi ancak Hükümetin müsaadesiy
le istimal edebilirler. İsletmesine müsaade olun
mıyan tesisatı ve eçhize, sefain Türk kara sula-
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bir kısmını muay3Ten bir zaman için ve iğinin mü
saadesine göre ve o müessese tetkikatı fenniye'si-
ni ikmal edinceye kadar muayyen bir zaman için 
icar eder ve bir müessese vücuda gelip telleri ha-
zırlatmcaya kadar meselâ günde iki saat veyahut 
akşam müsait bir zamanda telleri o müesseselere 
rapteder ve idare teli üzerinde muhaberelerini ik
mal ederler. Bu suretle hem o müessese büyük 
sarfiyattan 'kurtulmuş olur, hem de diğer taraf
tan Devlet de telini icara vermek suretiyle men
faatini ücretle temin eder. Muhabereler temin 
edilmiş olur. Memleket de o hizmeti temin eder. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Efendim buyurdu
ğunuz hususi şirketlere böyle tel icar edilirse bun
da Hükümetin menfaati yoktur. 

SABRİ B. (Saruhan) — Arz ettim efendim. 
Bâzı vaziyete göre belki uzun muhaberat iktiza 
eder. Memlekette bu gibi inkişafatı iktisadiye 
vücuda gelebilmesi için idare bu teşkilâtı tertibe-
diyor ki, zannederim; memleketin menafii için 
lâzım olan bir tekliftir. Memleketin ihtiyacını 
ve menafii sairesini temin için Telgraf ildaresine 
bununla bir teklif tahmil ediliyor. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini de reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Hükümet memaliki ecnebiye ile 
olan telgraf ve telefon münasebatını tesis ve tan
zime ve bu bapta beynelmilel veya hususi muka-
velât müzakere ve aktine ve bunlara tevfikan 
teati olunacak muhaberat ve mükâlemat ücret
lerini tâyin ve tadil ve istifaya salâhiyettardır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Efendini mü

zakereden sonra bir (ve) vardır. Bunun müzake
re kelimesinin evveline gelmesi lâzımgelir. (Mu-
kavelât ve müzâkere akdine) şekli muvafıktır. 

REİS — Müzakerat akdolıumr mu efendim? 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — İbare doğru

dur. 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Mukavelât ve 

müzakerat akdine olacaktır efendim. 
REİS — Burada maksat hususi mukavelâtın 

müzakeresi ve aktidir. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — O halde mü
zakeresine demek lâzımgelir. 

REİS — Arkadaşlar ibare doğrudur, kâfi de
recede sarili tir diyorlar. 

ZEKf B. (Aydın) — Efendim burada Hükü
metin memaliki ecnebiye ile olan telgraf ve tele
fon münasebatını tesis ve tanzim için devletler
le hususi veya. beynelmilel umumi muahedeler, 
mukaveleler aktine salâhiyettar olduğu mevzuu 
bahistir. Tabiîdir ki, Hükümet buna salâlıiyet-
tardır. Hükümetin buna salâhiyattar olduğunu 
ayrıca bir madde ile tesbite ne ihtiyaç vardır? 
Eğer bundan maksat; Hükümet salâhiyettardır. 
Yani Hükümet bu mukaveleyi yapmakla o muka
vele kesbi katiyet ediyor, ayrıca Meclisin tasdiki
ne ihtiyaç yektur demek ise, belki bâzı nevi ta-
ahhüdatı maliyeyi de mutazammm olmak itiba
riyle Hükümetin yapacağı mukavele netice ten 
Meclisin de tasdikine muhtaçtır. Yok eğer o de
ğil de yalnız Hükümet salâhiyattardır ise tabiî 
Hükümet salâhiyettardır ve pek tabiî olan bu sa
lâhiyeti ayrıca şöyle bir madde ile tesbit ederek 
Meclise tasdik ettirmeksizin mukaveleyi kesbi ka
tiyet ettirmekse bu doğru değildir. Yok eğer 
Hükümet bu mukaveleyi yapmaya ve bu müza-
keratı icraya salâhiyettardır. Mânasına ise, yani 
hepimizin bildiği ve anladığı bu basit mâna ise 
bu madde zaittir, bil üzümdür. Madde halinde 
derce lüzum yoktur. Başka sebep varsa izah et
sinler. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Bozok) — Mukave
leyi akdeder ve Meclise arz eder, böyledir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bende
nizin bu maddeden anladığım, Hükümet elbette 
mukavele akdine mezundur ve yapabilir. Yalnız 
cümlenin en sonunda, (muhaberat ve mükâlemat 
ücretlerini tâyin, tadil ve istifaya salâhiyettar
dır) deniliyor. Yani burada nafcid muamelesi 
olmak mecburi.yeti bulunduğu için Hükümet ge
rek ücret tâyini, gerek ücret tadili ve gerek icra
sı muamelâtını, yani taahhüdatı maliyeyi muta
zammm olmak itibariyle kendi kendine yapabi
lir ve mezuniyetini istemiştir. 

REİS — Sabri Beyefendi izahat verecek mi
siniz? 

SABRİ B. (Saruhan) — Hacet yok efendim. 

REİS — O halde efendim Zekâi Beyin bir 
teklifi vardır. Zekâi Beyefendi teklifiniz nasıl
dı? 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Bendenizce madde 
zaittir. Tayyını talebediyorum. 
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REİS — Buna dair takririniz var mı! 
ZEKÂİ B. (Aydın) — Şifahen teklif ediyo

rum. 
REİS — Efendim Zekâi Bey maddenin tay-

yını teklif ediyorlar. 
SABRİ B. (Saruhan) — Efendim tayyı mu

vafık olamaz. Filhakika teamülcn Hükümet sa-
lâhiyattardır. Fakat, bütün devletlerin posta 
ve telgraf muamelâtı o kadar tenevvü ve te-
kessür etmiştir ki, bunlar için daima araların
da münasebet ve mukavelâtı mahsusa vardır. 
Eğer malî taahhüdatı tazammun edenler olur
sa ücretlerde tadilât ve emsali gibi bunlar Mec
lise gelir. Esasen geçen sene beynelmilel ak-
dolunan mukavelâtm ücrete aidolan kısmını 
Heyeti ÂJiycnize arz etmiştim ve Heyeti Celi-
lclerinin tasdikiyle bu mukavele meriyülicra ol
muştu. Fakat bunun haricinde de birtakım 
mukavelât vardır. Onları akde salâhiyattar ol
ması lâzımdır. Posta ve Telgraf idarelerinde bil
hassa tashih edilecek ibarece yanlışlık oluyor. 
Hususi müzakeresine demek icabediyor. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Müzakere ve* 
akdine olmaz ki... Müzakeresine ve akdine de
mek icabeder. 

REİS — Demin arz ettik efendim. 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Hayır efen

dim onu söylemiyorum. x Şimdi anlaşılıyor ki, 
müzakeresine ve akdine demek lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
Meclisi Âli müstemirdir. Binaenaleyh, bu mad
deden maksat mukaA^elât akdine, müzakerat ic
rasına ve saireye salâhiyeti olup da neticesini 
Meclise getirmek ise esasen salâhiyattardır. 
Yok Meclise getirilmeksizin onun meriyetini 
şimdiden temin ise Meclisi Âlinin istimrarı ile 
bu madde kabili telif değildir. Bendeniz de 
maddenin tayyını talebediyorum. 

REİS — Efendim aynen Zekâi Beyin mü
talâasını dernıeyan ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet, İş
tirak ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bendenizce Zekâi Beyefendinin mütalâatı kıs
men variddir. Hakikaten mucibi tereddüd olu
yor. Malûmuâliniz taahhüdatı maliyeyi tazam-
nıun eden mııkavclâdatın Meclisi Âlice tasdiki 
lâzımdır ve bu lüzum bu madde şeklinde çıksa 
dahi ihlâl edilmiş olmaz. Yalnız tereddüdü 
mucibolacaktır. Binaenaleyh, bendeniz buraya 

«taahhüdatı maliyeyi tazammuıı eden mukave
lât, Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik 
edilmeksizin meri ve muteber olamaz» suretin
de bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim Feridun 
Beyin muamelâtı Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
aittir. Böyle hususi kanunlara bu gibi ahkâm; 
katiyen giremez. Bu mütalâa Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda bir maddedir ki, o da taahhüdatı 
maliyeyi ve imtiyazatı mutazammm olan mu
kavelâtm Meclisten geçmesi esasıdır. Bu esas 
kabul edildikten; bu esasın haricinde kalan, 
yani taahhüdatı maliyeyi ve imtiyazatı muta
zammm olmıyan bilûmum mukavelâtı Hüküme
tin yapması esası kabul edildikten sonra Zekâi 
Beyin buyurduğu gibi bu madde burada zaittir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ 
FAHRİ B. — Bu madde münhasıran memaliki 
ecnebiye ile olan münasabata aittir. Halbuki tel
graf ve postalar için ta bidayeti teşekkülünden 
beri bir gaye vardır efendim, Posta İttihadı, 
Telgraf İttihadı deniyor ve elli seneden beri 
devam ediyor. Buraya Türkiye de bidayetinden 
beri iştirak etmiştir ve gelecek sene zarfında 
böyle umumi bir kongre akdedilecektir. Bu 
kongreler esnasında umumi şekiller, umumi ka
rarlar mevzuubahsolur. Meselâ hükümetler bu
gün on kuruş aldıkları telgraf ücretini birden
bire dokuz kuruşa indirirler. Binaenalyh, ora
da Meclisi Âliye arzı icabettiğinden, Türk mu
rahhası maddeyi kabul edememek ıztırarında 
kalır. Binaenaleyh, umumi kararlar için bilâha-
ra yine Meclisi Âliye arz edilmek üzere o umu
mi mukaveleler de şimdiden yani o dakikadan 
itibaren o mukarrerata iştiraki mutazammm 
olmak üzere İm madde konulmuş bir kayıttır, 
takyidedir. Yani taahhüdatı maliyeyi tazam-
mun edenlerin Meclisi Âliden geçmesi pek tabiî 
bir şeydir. Lâkin böyle ıztırarî ahval karşısın
da meselâ bütün devletler bugün 10 kuruş alır
ken 9 kuruşa indirdik dedikleri sırada orada 
bulunan Türk murahhasının hayır, ben mezuni
yet alacağım, buna iştirak edemem, bütün mü-
zakerata iştirak ettikten sonra ben bu maddeye 
imza edemem diyecek vaziyetlere düşmemesi 
için takyideıı bunu koyduk. Eğer bu madde 
tayyedilirse... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Daha ser
best hareket edersiniz o hususta. 
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FAHRİ B. (Devamla) — Edemeyiz efendim; 
çünkü taahhüdü maliyeyi mutazammmdır. Ben 
buraya vaz'ı imza edemem veyahut bu bahse 
karışamam demek ıztırarmda kalınacaktır. 

REİS — Efendim, gerek encümen, gerek Hü
kümet namına beyanı mütalâa eden Posta ve 
Telgraf Müdürü Umumisi maddenin lüzumuna 
kaanidir. Maddenin tayymı reyi âlinize vaz'ede
ceğim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Eğer encümen lü
zumuna kailse maddeyi geri alsın. Maksadı da
iresinde yapsın, getirsin. 

REİS — Öyle olsaydı söylerdi. 
RAGIB B. ('Kütahya) — Meveudolan madde 

şekli umumide ifaıde edilmiştir. -Yeni Teşkilât 
Esasiye Kanununun ifaıd'esi demektir. Binaenal
eyh ya, mutlak lazımsa germisin. Maksadı da
iresinde tesbit etsin. Veya... 

REİS — Maddenin tayymı reyi âlinize vaz'-
«deceğim. Maddenin tayymı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, aksini reyi âlinize vaz'edece-
ğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul olunmamıştır efendim. 

Şimdi Efendim! Feridun Fikri Bey madde
ye fıkrai âtiyenin ilâvesini teklif ediyor: «taah-
hüdatı maliyeyi mutazammın mukavelât Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
edilmedikçe mer'i ve muteber olamaz.» Bu fık
ranın ilâvesini reyi âlinize vaz'edeceğiiım. Ka-
>bul edenler lütfen el kaldırışın, aksini reyi âli
nizle vaz'edeceğim.. Kalbul etmiyenıler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. O halde madde
yi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 

ALİ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim madde soğuk yazılmıştır. Mukavelât, 
müzakere ile akdedilmez. Müzakerat icra olu
nur. Mu'kavelât akdolunur. Zaten mukavele 
müzakereyi multazammındır. Müzakere icra ve 
bilâhara mukavele alkdolunur.. Mamafih müza
kere kelimesini büsbütün tayyetmek muvafık 
olur. Bir mukavele akdi için müz'akere tabiîdir. 
Onun için müzakere toeliımesini tayyedelim. 

REİS — Efendim müzakere kelimesinin hız-
fmı teklif ediyorlar; mukavelât akdine diyor
lar. Tabii mukavelât akdi için evvelce müzakere 
edilmek lâ<zımgelir. Bu teklifi r'eya va.z'edece
ğim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Müza
kere kalacaksa mukaveleye takdim olunsun. 

REİS •— Hayır efendim müzakerenin tayyı-' 
m teklif ediyorlar. (Mukavelât akdine) suretin
de tadil edilsin diyorlar efendim. Bunu reyi âli
nize vaz'edeeeğitm. (Mu'kavelât akdine) suretin
de maddenin tahririni kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vıaz'ediylorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın ıbu suretle 
ika'bul edilmiştir efendim. 

MMde 7. — Kanunen memnu olmıyan her
kes Hükümet telgraf ve telefon tesisatından üc
reti nizamiyesinin tediyesi mukabilinde istifade 
hakkını haizdir. Anc'ak posta vie telgraf ve tele
fon idaresince lüzum görüldüğü takdirde mür-
silce ispatı hüviyet edilmesi meclburi olup buna 
riayet edilmediği takdirde telgrafnamesi veya 
telefon mükâlemesi hakkındaki müracaatı ka-
ıbul olunmaz. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim bu mad
de posta ve telgraf ve telefon idaresini fuzili 
bir mesuliyet /altına sokuyor. Maiûmuâliniz; 
öteden beri telgraf kâğıtlarının üzerinde 

*Hükümet telgraf muhaberatından dolayı birgû-
na mesuliyet kabul etmez ibaresi mevcuttur. Bu 
ibare bize getirilmiş olan kanunun dokuzuncu 
maddesinde ayrıca vardır. Yanıi bir madde ha
line koymuştur. Binaenaleyh dokuzuncu madde, 
bir taraftan posta ve telgraf ve telefon idaresini 
mesuliyetten kurtarmaya çalışırken, diğer taraf
tan bu yeni madde ile mesuliyeti kalbul e sevk 
ediyor. 7 nci madde ile 9 neu madde yekdiğeri 
ile zıddı tam halinde bulunur. Esasen bendeniz 
bunun fiilen kabiliyeti tatbikıyeyi haiz olduğu
na kaani değilim. Şlimdi kanunen memnu olmı
yan fertler kimleridir? Bendeniz düşündüm, dü
şündüm olsa olsa mustantik veya mfüddeiumufmi-
nin emriyle Milâttan men edilmiş veyahut po
lisçe her hangi bir tahkikattan dolayı muvakka
ten ihtilâtıtan men edilmiş kimse kaısdolunuyor. 
Bunları ihtilâttan men ettirtmekle mükellef me
murini mahsusa vardır. Onlar dururken posta 
ve telgraf ve telefon idaresi neden dolayı bu fu
zuli taahhüt altına giriyor? Bunu bendeniz bir 
türlü anlıyamadıım. Sonıra bu maddenin ikinci 
fukrasında mürsilece ispatı hüviyet edilmesi mec
buri olup deniliyor. Filvaki bu lüzum görüldüğü 
takdirde ibaresiyle kısmen takyidedilmiştir. Fa
kat her ne kadar mukayyit olursa olsun bunun 
mânası ashabı mesalihi posta ve telgraf ve tele
fon memurlarının oyuncağı haline koymaktır. 
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Yani her hangi bir fert telgraf gişesine müraca
at etti mi veyahut telgraf memurunun hoşuna 
gitmedi mi? Gözü, kaşı, boyu her ne ise; efendi 
hüviyetini ispat et! Bu suale mâruz kalmak mu-
haikkaık gibidir. Binaenaleyh bendenliz maddedeki 
aşağıdaki 9 neu maddede Hükümet telgraf ve te
lefon muhaberatından dolayı her hangi mesuli
yeti kabul etmiyor, bunu üzerinden ref ediyor; 
binaenaleyh maksat temin edilmiştir. Bu yedin
ci maddenin hiç lüzumu yoktur. Kaldırmak iea-
beder. 

SABRİ B. (Saıruhan) — Evvelâ 7 nci mad
de haikkında Halil Beyefendinin fikirlerine ce
vap vereyim. Yedinci madde telgrafçılık itiba
riyle harikulade mühimdir. Malûmuâliniz birta
kım eşhas, tadat buyurdukları gibi, hukukan mu
habereden memnudurlar. Onların muhaberesine 
tavassut etmemek hakkıdır. İkincisi birtakım şa-
kavete sülük etmişler vardır. Üçüncüsü; bâzı me-
vazilde ahvalin tavazzuhuna göre bâzı eşhasın; 
Hükümetin bildireceği eşhasın muhaberesini tah-
didetmek hak ve salâhiyeti vardır. Halbuki eğer 
Hükümet bu hakkı haiz olmıyacaJk olursa mena-
fii umuımiyeye muhalif olanların istifadeye hak
ları olur. Telgraf memurları eğer bunların mü
racaatlarını kabul edecek olursa hilafı salâhiyet 
bir yola gitmiş olur ki o daha fena bir şekil
dir. Mesuliyetine gelince: Burada mesuliyet tah
mili yoktur. Bilâkis telgraf memurlarının vazife
sini takyid, tesbit ve tasrihtir. Aşağıdaki doku
zuncu maddedeki mesuliyet, mesuliyeti sairedir, 
mesuliyeti maliyedir. Olabilir ki, telgrafı bir sa
at taahhur etmiştir; bu bir saat tehir neticesin
de bir tüccar on bin lira kaybetmiştir. Eğer tel
grafhane bu gibi mesuliyetlere mâruz kalacak 
olursa ne dâvaların içinden müddeti ömrünce 
çıkabilir, ne mâruz kalacağı bu zararlara varida
tı kifayet edip varidatı umumiyesinden istifade 
eder. 9 ncu madde bu kapıya karşı idarenin si-
yanetinli tazammun eder. İspatı hüviyet mesele
sine gelince: İspatı hüviyet meselesi cidden tel
grafhanelerde pek mühimdir. Aksi düşünülmekle 
beraber, fakat bir de düşünülmelidir ki, her ferd 
gelerek, efendi! filancayım, ver telgrafımı der. 
Telgraf memurları; eğer onun hüviyeti hakkın
da tahıkikatda bulunmıyarak telgrafı verirse tel
graf salhihinin, tasavvur buyurunuz ki, mâruz ka
lacağı zarar ve ziyan ne kadar büyüktür! Sui
istimale gedince: Her kanunun suiistimal edilebi
lecek maddeleri vardır. İdarei aiidesi suiistimal 

eden her memuru derakap kulağından tutup ka
pı dışarı atar; suiistimalin önıüne geçmeye çalı-
vşır. Onun için o telgraf memuru vazifelerinde 
suiistimalin ağır cezalarını gördükçe o cihete de 
gidemez. Onun için bu maddenin aynen kabulü
nü rica ederim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim bendeniz 
maddenin tayyını teklif ediyorum. Zira esas iti
bariyle maddeyi tahlil edecek olursak bundan en 
ziyade mutazarrır olan köy halikıdır efendiler. 
Meselâ köyden Ahmet Dayı gelmiş; kazadan bi
risine telgraf gönderecek; halbuki mürsilin şah
sını ve hüviyetini ispat etmek lâzım, kendisi biz
zat gelememiş de arkadaşı olan Ahmet Ağaya, 
Mehmet Ağaya vermiş; göndermiş; bir diğerinin 
hayatı mematı için veyahut bir şikâyeti için çe
keceği telgraf. Bunun aksini düşünelim; meselâ 
ımutasarrıfın veya kaymakamın veya valinin su-
veri saire ile başka diğer memurin hakkında bir 
telgraf verecek; posta ve telgraf memuru bu tel
grafı arzu etmediği takdirde efendi bu telgraf 
kimin? Ahmet'in, Mehmet'in! Hayır olamaz, ni
çin erbabı müracaat kapalı mıdır? Kendisi biz
zat bulunursa şahsın malûm değildir. Ben bu tel
grafı senin elinden almam. Ben bunu bir kere 
.mutasarrıfa veya kaymakama göstermekligim ica-
bedecektir. Binaenaleyh hayat üzerinde diğerine 
müracaat ettiğim bir meseleden dolayı postane
nin bunu aramaya, sormaya ne mecburiyeti var
ıdır? Bunun için bendeniz maddenin bütün, bü
tün tayyını teklif ediyorum; 

ABİDİN B. (Saruhan) — Efendim 7 nci 
madde iki fıkrayı ihtiva ediyor. Bunlardan bi
risi kanunen memnu olmıyan herkes telgraf ve 
telefon tesisatından ücreti nizamiyesinin tediyesi 
mukabilinde istifade etmesi, ikincisi de posta ve 
telgraf ve telefon idaresince lüzum görüldüğü 
takdirde mürsilce isbatı hüviyet edilmesi mecbu
riyetidir. Bendeniz buna Hükümet sansürü diyo
rum. (Çok doğru, sesleri) Ahvali fevkalâdede 
Divanı Harib karariyle veya sair suretle sansür 
vaz'olunur. 

Şimdi bununla, bu maddei kanuniye ile 
telgraf idaresini sansür altına alacak. Hu
kuku medeni'yeden iskat edilmiş bir şahıs 
faiz ediniz. Ücreti nizamiyesini verdikten 
sonra telgraf çekecektir. Kanunen telgraf 
muhaberatından memnu «lan kimdir rica 
ederim? Ben yarın asılmak üzere bulunuyo-
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ram, telgrafhaneye giderim, telgraf çekerim. 
Sonra ispatı hüviyet ettirilmesi, farz ediniz 
ki tanımadığını bir yerde bulunuyorum. Telg
raf vermek icabetti. Telgraf memurlarına 
ispatı hüviyet edemiyeceğim. Telgraf vere-
miyeceğim. Benim şimdiki sıfatımın icabet-
tiği fevkalâde bir şey var. O 'köyde ispatı 
hüviyet ettiremediğimden dolayı telgraf çeki-
lemiyecektir. Bu itibarla Hükümet sansürü 
mahiyetinde olan bu maddenin tayyını tek
lif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim arkadaşlarım esbabı mucibesini izah 
ettiler. Bendenizee bu maddenin bu şekilde 
kalması Hükümetin de menfaatini muhildir. 
Çünkü şu parayı al şu telgrafı çek diye 
gelmiş olan bir adamın telgrafını reddetmek 
Hazineye parayı kabul etmemek demek
tir. Binaenaleyh maddenin bilinci fıkrası
nın ipkası caizdir. Ondan sonraki fıkranın 
tayyını teklif ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorun.) — Efen
dim bu ikinci fıkrada bazen posta ve tele
fon idaresi tarafından mürselin ispatı hü
viyeti isteniyor. Belki bu gibi halat olabi
lir. Hükümet işidir. Ancak bu işi posta 
ve telgraf idaresine bırakın aktansa bunu bir 
nizamname ile bunun envamı tamaıniyle tas
rih ederek yapmış olsak daha iyi olmaz mı? 
O vakit falan veya filân zatlar •denili-.'' ve o 
suretle mesele halledilmiş olur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efen
dim bendeniz bir sual soracağım. 

REİS — Buradan, kürsüden sorunuz efen
dim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Bende
niz telgraf ve telefonla muhabere etmekten 
bir kimsenin memnuniyeti hakkında kava-
nini Devlet ımeyanında bir kanun mevcudol-
duğunu bilmiyorum. Böyle bir kanun var 
mıdır? Kanunen memnu olan fertler var
mış. Halbuki böyle bir kanun bilmiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (B'ozok) — Belki 
Hukuku Medeniyeden sakıt ise... 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim kanu
nen memnu meselesi mevcuttur. Hapsanede 
ihtilâftan menedilmiş bir insan telgraf ka
çırmak istiyor. (Onu Hükümet meneder ses
leri) Hükümet bunu alamaz! İkinci mese

leyi arz edeceğim. Malûmuâlıiniz Hükümet 
bu kanun ile yeni bir muamele daha kabul 
etti. Binaenaleyh telgraf havalesini verecek, 
falancaya iki bin lira verin, herif gelmiş şah
sına üç bin lira para veriyor. Telgıafhane 
bu havaleyi vermiş olan bu eşhasın nereden 
verdiği hakkında hüviyetini almakla sahte 
olan telgrafların meydana çıkmasına hizmet 
edip muamelâtı 'umumiyenin muhafazasına ça
lışmaya mecburdur. İdare de mürseli 'olduğunu 
ispat etmek mecburiyetindedir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Lğer bundan 
evvelki kanunlarda bu madde varsa şimdi 
bu maddenin ilâvesine lüzum yok. Eğer yoksa 
telgraf idaresi yüz seneden beri bu suretle 
idare olunmuş da bunun Cumhuriyet idaresi 
zamanında daha serbest olması lâzım geldiği 
halde bundan maksat nedir? 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendim şimdi
ye kadar posta, ve telgraf idaresinin, kendisin
den beklenilen kemale vâsıl 'olamadığını Boş
ta Kanununun müdafaai umumiyesinde arz 
ve teşrih ettim. Hattâ dedim ki Cumhuriyet 
için mucibi mubahat olan cihet de bugün 
tam yetmiş seneden beri memleketimizde 
telgraf caridir. Çünkü telgraf ilk defa Kı
rım Muharebesinde 1854 te başlamıştır ve 
ilk teati olunan telgraf da Sivastopol'ün zaptı 
telgrafıdır. Böyle bir muvaffakiyet haberiyle 
telgraf bizde başlamıştır. Bu zamandan beri 
memleketin telgraf şebekelerinin ilerlemesi
ne hasr himmet etmekle beraber Devletin 
hakkı inhisarını, Devletin hak ve se-
lâhiyetini tesbit etmekle beraber aşa
ğıda gelecek maddelerde göreceksiniz ki 
hukuku tasarrufiye ile de alâkadard;r. Bun
lar şimdiye kadar keyfî olarak icra edili
yordu. Cumhuriyet, keyfîliği kaldırjyor da 
kanuni şekil veriyor. Bundan dolayıdır ki 
bu kanunun buradan çıkması mucibi mua-
haze değil, bilâkis Cumhuriyet için mucibi 
şereftir. Telgrafa ait şimdiye kadar hiçbir 
kanun yoktur. Bu kanun şimdi geliyor ve bu 
kanunun bu maddeleri yetmiş senelik tecarü-
bün verdiği efkâr üzerine 'müstenittir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dini. Encümen sair ecnebi memleketlerde 
bu ispatı hüviyet meselesi keyfiyetinin nasıl 
olduğunu tahkik ve tetkik etmişler midir? 
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SABRI B. (Devamla) — Bu madde onlar
da da vardır ve ispatı hüvviyet keyfiyeti 
mevcuttur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Ne gibi, 
ne suretle? 

SABRI B. (Devamla) — İspatı hüviyet 
için orada kartvizit vardır ve bu şahittir. 
Kartviziti gösterir veyahut pasaportlar var
dır. Ecnebi gelir, pasaportunu gösterir. Biz
de de nüfus kâğıdını taşıyan zevat olur ve 
çıkarır gösterir. İspatı hüviyet şahıslara 
göre suhuleti temin için lâzımdır. 

TAHİR B. (Giresun) — Paralı telgraf
lar hakkında veyahut poliçeler hakkında 
bu gibi ticari siparişler ve ticari muame
lâta ait telgraflar hakkında buyurduğunuz 
mütalâa varittir. Eğer bu madde kabul olun
mazsa buyurduğunuz mahzur varittir. Bunun 
hakkında bir madde kaleme alınsın. 

SABRÎ B. (Devamla) — O başka efen
dim, bu madde kabul edildikten sonra bir 
şey düşünürüz. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var 
mı1? (Hayır sesleri) müzakerenin kifayetini 
reye vaz'edeeeğim. Maddenin müzakeresinin 
kifayetini kabul edenler lütfen el (kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler oku
nacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin birinci fıkrası zaittir, 

mezkûr fıkranın tayyını teklif eylerim. 
Karahisarı Sahil) 

Musa Kâzım 
Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin tayyını teklif eylerim. 
Saruhan 
Abidiu 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaptan dolayı yedin

ci .maddenin tayyını arz ve teklif ederim. 
Zonguldrk 

Halil 
Riyaseti Celileye 

Maddedeki kanunen memnu olmıyau her
kes Hükümet telgraf ve telefon tesisatından 
ücreti nizamiyesinin tediyesi mukabilinde 
istifade hakkına haizdir cümlesinin ipka-
siyle diğer cümlenin tayyını teklif eylerim. 

Yozgad 
Süle'yman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin fıkrai ulâsmın lağvı ve 

tâyini hüviyet meselesi de yalnız poliçe 
gibi ahiz ve ita hususuna taallûk etmek 
suretiyle maddenin tadilini teklif ediyorum. 

Erzurum. 
Ziyaeddin 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Güm üş an e 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhiâti şekilde ka

bulünü ve ikinci fıkranın tayyedil meşini tek
lif eylerim : 

7. Hükümet telgraf ve telefon tesisa
tından ücreti nizamiyesinin tediyesi mu
kabilinde istifade hakkını bilaistisna herkes 
haizdir. 

Kângırı 
Talât 

REİS — Efendim takrirlerin bâzısı mad
denin tayyını ve bâzısı da ikinci fıkranın 
tayyını havidir. Evvelâ maddenin tayyma 
dair olan teklifleri reyi âlinize vaz'edeee
ğim. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Maddenin tayyını kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Yedinci maddenin tayyı 
'kabul edilmiştir. Sekizinci madde yedinci ol
muştur.. 

Madde 7. — Telgraf muhaberat ve telefon 
mükâlematı yedi kısım olup keşide ve ahiz 
hususaıtmda berveçhi âti tertip veçhile birbiri
ne takdim ve tercih olunur : 

1. Selâmeti hayatı beşere mütaallik 
muhaberat ve mükâlemat, 

2. Hükümete ait müreccah muhaberat ve 
mükâlemat, 

3. Posta ve telgraf ve telefon idaresine 
ait müstacel muhaberat ve ' mükâlemat, 

4. Müstacel hususi muhaberat ve mükâ
lemat, 

5. Posta ve telgraf ve telefon idaresine 
ait muhaberat ve mükâlemat, 

6. Hükümete ait muhaberat ve mükâle
mat, 

7. Eşhasa ait muhaberat ve mükâlemat, 
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REİS — Söz istiyen var mı ? 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ar

kadaşlar, bu madde vesilesiyle telgrafçılara, 
telgrafçılara, telgrafçılara, (ne oluyor anladık, 
sesleri) yani meselenin içerisinde Devletin 
Hazinesine nakit yakut şu tâbiri kullanı
yorum, Devletin pek kıymettar olan nak
dime ve nakdinden pek kıymettar olan vaktine 
ve bilhassa bundan evvel ıtclgragçılara, telgrafçı
lara, telgrafçılara, pek büyük hizmet edeceksıinİz. 
Eğer teklifimi kabul ederseniz, Riyaset Makamı
nı tebrik ederim ki arkadaşlardan birinin beni 
ikazı üzerine zabıt hulâsalarında (Dünkü 
içtima veyahut dünkü celse Fethi Beyefen
dinin Riyasetleri altında inikadetmigtir) Ye
rine bundan böyle (Fethi Beyin) Denilmek
tedir (Sadede sesleri) öyle bir sadet ki ar
kadaşlar, emin olunuz, dikkatle, sabırla bu 
âciz arkadaşınızı dinlemenizi rica ediyorum. 
Arkadaşlar İstanbul'a gönderdiğiniz heyetin 
İstanbul'daki sureti istikbali üzerine burada 
birtakım, münakaşalar cereyan etti. O müna
kaşaların bir kısım sözlerini bu kürsüden sarf 
etmiş olan arkadaşlarımızdan birisi de benim. 

(Yozgat) — Şe

fi. (Devamla) — Evet, 

— Evet, 

SÜLEYMAN SIRRI B 
kizinei madde bu mu? 

TUNALI HİLMİ 
sekizin ei maddedir. 

RHÎS _ Sadede. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) 

tamamı yi e sadettir Reis Beyefendi. 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Niçin brv 

efendi diyorsunuz ? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — O esna
da Heyetin Riyasetinde -bulunmuş olan ve bv 
lâyihayı müdafaa eden S-a'bri Boy 'tarafından 
buraya gönderilen telgraflar okunurken «An
kara'da Riyaseti Celilcye» ve Sabri Beye g."n-
derilmiş olan telgraflarda da «-Sabri Beyefen
diye» ve saire gibi elfazı tekrimiye ve tazimiye 
dediğiniz ıbintakım zait, bisud; bilüzum, faide-
siz ve hattâ muzır kelimeler vardı. (Handeler) 
Arkadaşlar o telgraflar okunurken, ben o mü
nakaşalara iştirak ettiğimden dolayı bin kere 
yüz bin .'kere pişman oldum. Fakat ne yapayım 
ki üssülesas bu Yüce Meclisin haysiyetini mü
dafaadan ibaret olmak dolayısiylc kendi mak
sadımı yürütmek itibariyle sükût ettim. Fakat 
azap içinde kaldım. Arkadaşlar ben çekirdek

ten yetişmiş bir memur olduğum için kayma
kamlığımda igözüme çarpan böyle kelimeleri, 
böyle muzır 'kelimelerin hepsini kaldırdım. (Gü
rültüler). 

REİS — Sadede rücu ediniz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozuk) — Burası, 

şimdi bu sözlerin yeri değildir. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arka

daşlar Riyaset Makamı ihtar buyuruyor ki sa
dede rücu edeyim. Sadetten çıkmadım ki sade
de rücu edeyim. 

Arkadaşlar cidden mıütees'sium ki Meş
rutiyet devrelinde. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Tarihten hallet
meyiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Meşruti
yet devresinde bu memleketin Meşrutiyet Hü
kümetinin bir Telgraf ve Posta Nazırı var d' 
ve teessüf olunur ki o Nazır Türk unsurundan 
olmadığı hakle dehşetli esaslı, gayetle ciddî ve 
hattâ iktisadi kararlar vermiş ve Langi memur 
kelâmaitı tazimiye 'denilen zait, - yalnız zait de
ğil - muzır olan kelimeleri kullanırsa mut
lak surette o telgraf kendisine iade edilecek
tir. 

KAZIM VEHBİ B. (Ergani) — Bizim mü
düriyeti uımumiyemiz ondan daha iyi idare 
eder. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hilmi Bey! 
:)u, milliyet perverliğe yakışmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hakikat 
daima hakikattir. Haıkikatm karşısında ben 
daima tapmırcasma baş eğerim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Met ettiğiniz adam 
Osmanlı İmparatorluğu pullarının altına Er-
-:.ıeniee yazmıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Allah 
Allah maatteessüf dedim vo. bunu bir kaç ke
reler tekrar ettim. Ben yalnız ona ait bir haki
katten bahsediyorum. Siz icabında diğer haki
katleri meydana koyarsanız. (Gürültüler). (Sa
det sesleri). 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Oskan Efen
dinin methiyesini dinlemiyeeeğiz. 

REİS — Hilmi Bey sadede rücu ediniz. 
MAZI!AR MÜFİD B. (Denizli) — Hilmi 

Bey (Elfazı tazimiye kullanmayınız) diyecek 
yerde yüz bin 'kelime söylemekte mâna yj'ktur. 
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TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Maızhar 
Müfid Beyefendinin dediği gibi eğer ruhların, 
zihniyetlerin bir anda, bir kelime ile tebdili 
mümkün olsaydı dört senedir feryadeden bu 
arkadaşınızın bir hüküm ve nüfusu değil, hiç 
olmazsa feryatlarının bir eseri görülürdü. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bir (bar
dak suda fırtına yapıyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Pek iyi 
arkadaşlar, Mazhar Müfid Beyefendinin ifade
leri veçhile iki kelime ile teklif ediyoruım. El 
'kaldırıyor musunuz müttefikan? Arkadaşlar 
telgraflarda katiyen elfazı tazimiyo denilen hiç
bir kelime kullanılın]yacaktır. Kullanıldığı tak
dirde onlar veren memura şey ettiril miyecek-
tir. Buna razı oluyor musunuz? Arkadaşlar 
öyle bir telgrafı, memur çekmiyecektir, öyle 
bir telgrafı muhabere memuru reddedecektir. 
(Kabul sesleri). Müttefikan 'kabul ediyor mu
sunuz? (Kabul sesleri). Allah cümlenizden razı 
olsun. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bak kısa 
söz nasıl para eder? 

T AHİR B. (Giresun) — Bunlar ne suretle 
tertibedilir. Bunları kim takdir edecektir? 

POSTA MÜDÜRÜ UMUMİSİ FAHRİ B 
— Bu tertip bütün dünyaca kabul edilmiş bir 
tertiptir. 

TAHİR B. (Giresun) — Bu madde de tak
dim ve tercih tertibinde, birincisi: Selâmeti 
hayatı beşere mütaallik muhaberat ve mükâ-
lemat. İkinci tertibolarak müstacel ve hususî 
muhaberat ve mükâlemat olmasını bendeniz 
teklif ediyorum. Çünkü malûnraâliniz gayet 
müstacel bir işi olan adam üç katlı ücretle bir 
telgraf çekecek. Bu da tabiî ya onun hayatına, 
yahut selâmetine veya selâmeti vatana aidola
cak. Bu gibi mesaile mütaalliktir. Bunun için 
bu gibi muhaberatın ikinci tertibolarak kabu
lünü rica ve teklif ediyorum. Hükümetin müs
tacel muhaberatı için birinci teli vardır. Mu
haberatı temin edebilir. (Maddeyi reye .sesleri). 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hükümetin ki de 
hayatı umumiyeyi temin eder. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri). Başka söz istiyen yok maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorıım. 

TUNALI HİLMİ B. — Müsaade ediniz, tak
rir veriyorum. 

REİS — Beyefendi, zatıâliniziıı verec-eği 
takrir, telgraf muhaberatında elfazı taizimiye-
nin kaldırılmasına dairdir. Bundan sonra da 
o teklifinizi reye 'koyabiliriz. Bu madde dâhi
linde yeri yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hacet 
yoktur. Hilmi Beyin takririne ait aşağıda bir 
ımadde gelecektir. O maddede Hükümetin telg
rafları para ile <çekeeeği musarrahtır. Parasız 
yoktur. Bundan sonra Hükümet para ile telg
raf çekecektir. O zaman elfazı tazimiyeyi za
ten kullanamaz. 

REİS — Efendim yedinci maddeyi reyi âli
nize ıvaz'ediyoram. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini de reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Hükümet telgraf ve telefon mu
haberat • ve ımükâlematı muamelâtından do
lay1 birgûna mesuliyet kabul etin1.ez. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encü
men lütfen bu maddeyi izah etsin. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim bendeniz 
bu maddeyi biraz müphem görüyorum. «Hükü
met telgraf ve telefon mükâlemat ve muha
beratından birgûna mesuliyet kabul etmez» de
niyor. Telefon meselesinde bir parça aklım 
eriyor. Çünkü iki kişi karşı karşıya telefonla 
görüşürler ve ne görüşmüşlerse kendilerince 
malûmdur. Ba^ıka birisi dinlerse o da vukuf 
peydah eder. Yalnız telgraf meselelerinden Hü
kümet ne suretle mesuliyet kaıbul etmiyor? Be
nim vermiş olduğum telgrafın aynı mevcut 
bulunduğu takdirde o takdirde vukubulacak 
gerek kasden ve gerek sehven vukubulacak bir 
tahriften dolayı Hükümet bir mesuliyet kabul 
etmezse efendiler 'memleketin hayatı iktisadi-
yosi üzerinde en mühim âmili müessir olan 
telgrafhane sonra başımıza müthiş bir çorap 
örer. (Verilsin) ile (verilmesin) kelimesini lüt
fen nazarı dikkate alınız. Evet, siyasi ve sair 
surette mürsilden mürselünleyhe çekeceğim 
her hangi bir telgraftan benim vermiş oldu
ğum telgrafın esası telgrafhanede bulunduğu hal
de onun haricinde bir kelime veya bir cümle tah
rif eder veyahut kazaen olduğu takdirde Hükümet 
o mesuliyeti kendi üzerine almalı ve ondan do
layı teredübedecek zarar ve ziyan doğrudan 
doğruya Hükümetin üzerine yüklenmelidir. 
Yoksa orada âciz 'bir memurun omuzlarına yük^ 
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letm em elidir. Efendiler evet siz mahkemeye 
müracaat etmelisiniz. Arada falanca memur
dan, Ahmed Efendiden, Mehrrıe 1 Efendiden, 
evet 'bu telgrafı .o çekmiştir. Fakat ara yerde
ki tavassut merkezi ,bulunan Kayseri veya 
Kastamonu yanlış anlamıştır. Buna eşhasa yük-
letmemeli, Hükümet kendi üzerice almalıdır. 
Bendeniz 'bunu teklif ediyorum. 

•POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ FAHRİ B. — Efendim demin bir nelbze 
'bahsettim. Türkiye Hükümeti elli seneden beri 
devam etmekte olan gerek posta ve telgraf itti
hadına dâhilidir, bu ittihadda umumiyetle telg
raf ve telef on muhaberatından dolayı ademime-
suliyot Ikabul edilmiştir. Yalnız ademimesuliyet 
muhtacı tefsirdir.. (Mesele orada sesleri). Ade-
mimesuliyetler ilcin tenevvür maksadiyle, belki 
zamanınızı ızaa edeceğim, Fakat bir iki misal 
arz ^edeyim: Meselâ bir telgraf nam enin met
ninde bin kelimesi vardır. Bu bin kelimesi me
murların hatası yüzünden 'bin yü> olmuş ve 
bundan naşi ımüraelünileyh mutazarrır olmuş. 
İşte bu zarardan naşi telgraf idaresi bir mesu
liyet kabul etmez. 

BİR MEBUS — Nasıl etmez efendim? 
FAHRİ B. (Devamla) — Mesuliyet kaıbul 

etmez ki bu alelıtlak bir mesuliyettir. Ancak 
kendisi bir ücret almaktadır ve bu 'telgrafna
meyi salimen isal edecektir. Yalnız kendisine 
'bir muahazai terettübeder. O muahaza da aldı
ğı ücreti iade etmektir. Yani yapacağı vazifeyi •> 
yapaımamış olmasındandır. (Gürültüler). Mü
saade buyurunuz ikmal edeyim efendim... Ade
mimesuliyet esası cümleten kalbul edilmiş iken 
•bir telgraf memurunun hatasından naşi bugün 
yüz lira yarın iki Ibin lira yahut başka bir mi
sal arz edeyim. Telgrafnamcde felâket haberi 
vardır; mürselünileyh hastadır. Bu telgrafı 
alıralma.z vefat etmiştir. Bundan dolayı idare 
mi mesul olacaktır? Binaenaleyh işletme bah
sinde yapacağı vazifeyi tamamiyle vaktinde 
yapmamış olursa bundan mesuldür ve memuru 
mesulü vaktinde yapamamış ise bir taraftan 
idare, >o memuru idari surette mesul eder, di
ğer taraftan ücreti iade eder. Bu umumen elli 
seneden iberi ibütün memleketler.ee böylece ka
ıbul edilmiştir. Telgraf Nizamnamesinin üçün
cü maddesini oıkuyorum: «Düveli âkide yani 
Fetres!bung Mukavelenamesini 1875 senesinde 
yapan Düveli âkide ki 'bugün bunların adedi 

42 ye baliğdir, yani 42 Hükümettir - herkesin 
beynelmilel telgraf vasıtasiyle muhabere et
mek .hakkını tasdik ederler. Maahaza; Düveli 
müşarünileyha, beynelmilel telgraf muhabera
tından dolayı hirgûna mesuliyet kabul etme
diklerini beyan 'ederler.» 1875 senesinden beri 
böyledir efendim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Yanlış yazarsa? 
POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ

Sİ FAHRİ B. (Devamla) — Arz ettiğim gibi 
kelimeyi yanlış yazarsa yanlış yn.zan memur 
mesul olur, idare mesul olur. Çünkü yapmak 
istediği bir vazifeyi yapmamıştır. Ücretini taz
min eder. İdarenin mesuliyeti bu noktadandır. 
Yoksa (ıgelsin) kelimesinin (gelmesin) şeklin
de yazılmasından dolyı 'bunların hepsi tazmin 
ve bundan naşi mesuliyet kabul edilecek olur
sa buna ne imkânı maddi, ne de imkânı mâ
nevi vardır. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Buyurdunuz ki; 
yazılan telgrafnamelerde, bini, binyüz şeklinde 
yazarsa, bundan dolayı 'telgraf idaresi, yalnız 
verilen telgraf ücretini iade eder. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ FAHRİ B. — Kendi hatası olduğu için... 

ALİ SAİB B. ('Kozan) — Pekâlâ.. Bu gibi 
telgraflar teadüdeder ve mutazarrır olanlar 
idareye müracaat ederlerse, bu zararlarını kim
den alacaklardır? Şimdiye kadar bir çok yer
lerde ^gördüm. Telgraf memurları telgrafları 
yanlış yazıyorlar. Hattâ ben, bu defa Ko'zan'ın 
Kars kazasında bir telgraf ajansı gördüm ve 
bunu okudum. Ajanstan bir şey tHilıyamadım. 
Tamamen yanlış yazılmıştır. Biri beş, beşi on 
yazarsa kim mesul 'olacak? (50) sene evvel ka-
bu1 ettiğimiz bir kanunu halihazırda nasıl tat
bik edersiniz efendim? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ FAHRİ B. — Efendim bunun için, böy
le zarar görenler için sureti mahsasada muka
velenamede ahkâm mevcuttur. Böyle telgrafna-
mesindeki ihatadan dolayı zarar göreceğinden 
şüphe eden bir efendi; telgrafnamesinin asliyle 
mukabelesini istiyübilir. Der ki benim telgraf-
namemi alan ve yazan memur behemehal yan
lış yazmamış olsun ve bunun için de verdiği 
paranın dörtte birini verir. 

ZEKİ B. (Gümıüşane) — O halde idare 
kendisine itimadetmiyor. 
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MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Mü
saade -buyurun, telgrafnamelerde yanlışlık ya
pılmış ve saire meselesi işletme fenalığından 
ileri gelmiştir. Lâkin bunlar, mesuliyet esasını 
ademimesuliyet esasını bozacak «ey değildir 
efendim. 

ALİ ıSAİB B. (Kozan) — Mukavele husu
sunda da mesuliyet kabul eder mi., onun aldığı 
ücreti «tazmin eder mil 

FOSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ FAHRİ B. — Hayır efendim, yine ücret 
vermeye .mecbur kalır. Yanlışlık yalnız memu
run hatasından olmıyaıbilir. Tebeddülatı hava-
iyeden de olalbilir. Tesiratı havaiye ile de yan
lışlık olabilir. Bir sıfırın kaçması gibi.. 

ALİ SAİB B. (-Kazan) — Ufak bir hata, 
piyasaya büyük bir zarar iras edebilir. Bina
enaleyh o hatanın da nereden veyahırt hanıgi 
bir memurdan sâdır -olduğunu anlamak müm
kün değildir. Bu yanlışlığı yapan m omurlardan 
tazmin ettirilmesi lâzınngelir. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Ekseriya 
telgraflar po'sta ile ıgidiyor. Bazan da üç kat 
ücrete tâbi olduğu halde tek kat ücretli telg
raflar gibi gidiyor. Şu halde o telgraf gayri-
müstacel telgraf gibi gidiyor. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ FAHRİ B. — Ne vakit olmuş? 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Her vakit 
oluyor. Tüccar; müstacel bir iş için üç kat üc
ret verir ki tezden gitsin. Halbuki gayrimüsta-
cel telgraflar gibi üç gün, dört gün sonra gidi
yor. Sekiz günde cevabı geliyor. Bu mesuliyet
ler kime aittir? 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Resmî 
telgrafnamelerden sonra mı geliyor efendim'? 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Efendim; 
üç kat telgraf ücreti veriyor. Halbuki o telg
raf, gayrimüstacel telgraf gibi gidiyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Parası
nı aldığı zaman postaya veriyor. 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Bir İki 
seneden beri ahvali havaiye; hututun avarızı 
gibi esibalbm zuhurundan maada, postaya telg-
rafnameler verilmiş olması vâ'kı değildir. Lâkin 
bâzı «muhitte teller kırılıyor, üç gün, beş gün 
için telgraf ıhututunda arızalar olabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Adana-
dan telgraf veren Reis Bey, kendi telgraflarını 
burada okudular. 

REİS — Efendim o mesele, telgraf idaresi 
nin hatasından ileri gelmiş değildir. Perşembe 
günü içtima olduğundan dolayı Cumartesi g'imiı 
okunaibilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mukabe
le edilmeden ne faide hâsıl oluyor efendim! 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Telgraf-
nameden 'maksat hâsıl «olmuş ise, yani bilfarz 
tebriknamede «İyi «aidinizi tebrik ederim» ye
rine memur «Saidi» kelimesini unutarak yal
nız «İzinizi tebrik ederim» şeklinde yazmış 
ise yahut .herhangi bir suretle yazılmış ise 
maksat hâsıl olmuş demeik olacağından, yani 
maksat o telgrafın mahalline vaktinde var
ması ve maksadı ifade etmesi .mültezem ola
cağından «Saidi» kelimesinin gaib olmasından 
dolayı maksat hâsıl olmakla beraber mesuliyeti 
mucip değildir. Lâkin eğer mukabele ettirirse
niz 'O said keMmesinin 'Oİmamasiyle beraber 
maksadın hâsıl olduğunu anlamsınız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyui'uılur 
mu Reis B'ey? Suale göre izüa'haıtta bulunurlarsa 
daha iyi olur. Efendim, burada Hükümet, telg
raf ve telefon muhaberat ve ımıam edatından do
layı birgûna mesuliyet kabul etmez, demliyor. 
Yoksa denmiyor ki ; Hükümet, telgraf ve tele
fon muhaberat ve mükâlemat muamelâtından 

KAZIM VEHBİ B. (Erigani) — O halde telg
raftaki kelimeler üzerinde 'telgrafhane istediği 
gibi tasarrufat yapabiliyor. 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Yapamaz 
efendim. 

REİS — Efendim! Fahri Beyden daha bir, 
iki sual orulacak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Müsaade 
buyurulursa bir, i'ki sulal soracağım. 

SABRİ B. (Karesi) — Efendim tensip buyu
rursanız bu madde hakkındaki mütalâaltımı arz 
edeyim. Eğer diğer zevatın suallerine cevap işi
yorsanız, 'bendenizin maddeyi izıah etmekliğimle 
mesele gayet güzel anlaşılır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bende
nizin suialime tamamiyl'e cevap verilmedi. 

SABRİ iB. (ıSaruhan) — Arz ettim efendim. 
İstirham ettim. Söz söylemekliğime muvafakat 
buyurdular. Telâş buyurmayınız. Bendeniz söy
lemedim. Onlar 'kabul ettiler sonra bendenize 
soracaklar. 
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dolayı mesuliyet kabul etmez. Bunu demiyor. 
Halbuki verilen izahat yekdiğerini nakzediyor. 
Hükümet muamelâtındıan mı mesuldür? Yoksa 
muamelâtı dolayısiyle mı gayrimıesuldür ? Ya
ni birer misâl ile izah edeceğim. Meselâ Zeyd 
Amr'a bir telgraf çekmiş; (bunu yazan saihte 
olarak ibir çek havalesi yazmış telgrafhane bu 
mesuliyeti ka'bul etmez. Maksat bu mudur? Yok
sa telgrafhane sahih olduğu halde 1 500 lira 
denileceği yerde 10 500 denilirse de mi mesuliyet 
'kabul etmez? Her ikisini de ianılıyalım birisi 
muamelattan, birisi de muamelâtı dolayısiyle 
vükuibulmuştur. 

SABRÎ B. (S'aruıhan) — Efendim, muamelât
tan mı, yoksa muamelât dolayısiyle vâki olan 
yolsuzluk üzerine mi sual soruluyor? Eğer bu 
soruluyorsa ona cevap vereyim. Muamelâtı do
layısiyle ise hiçbir mesuliyet alamaz. Bahusus 
şimdi tay buyurulan maddeden dolayı hiçibir 
mesuliyet gelmezdi. Çünkü orada bir ispatı hü
viyet yoilunda 'böyle ibir şey kabul etmiş oluyor
du. O maddede idare telgraf sahiplerine karşı 
bir vazife deruhde etmiş bulunuyordu. O mad
de tayyoılundu. Şimdi onun mesuliyeti yoktur. 
Mesuliyet meselesi değişmiş, .gitmiştir. İkinci 
meseleye gelince: Bu gilbi hatalardan yani tel
grafların teahhuratından dolayı mesuliyet ka
bul etmemek lâzımdır. Malûmu ihsanınız efen
diler, ıbu madde mantıkin ve muhakematın ne
ticesi olarak vücuda getirilmiş bir madde de
ğildir. Bu madde hütün devletlerin senelerce 
yaptıkları muamelâttan istibraeedilmâştir. Ev
velâ bu hususa nazarı dikkatiâlinizi celbede-
rim. Bu madde 'bütün devletlerin senelerce yap-
tı'kları tatbikatın vermiş olduğu tecrübî bir hü-
ıkümdür. Evet düşünülürse 'bu bapta hiç tered
düt edilmeye lüzum yoktur. Bir insan bir üc
ret mukabili bir vazife deruhde etmiş, vazifesi
ni yapmamış, ımantıkan tazmin etsin deniyor. 
İdarede tecrübe göstermiştir ki bütün mesail-
de kudretlerini sarf etmiş ıolan insanların eıkse-
riya ıkaibahati olmadığı meydana çıkmıştır. 
Yalnız siz bizim idaremizi düşünmeyiniz efen
dim, tekâmül etmiş, alâtı cedide ile mücehhez 
ve servetleri, varidatları tezayüdetmiş olan 
- böyle 'bizimi giibi (biçare ve yirmidört saat ça
lışmak değil - sekiz saat mesaiyi kabul eden 
idareler bile bu işin içinden çıkamamışlardır. 
Yani dünyada bir idare 'görülememiştir ki, tel

graf teatisini hatasız olarak temin edebilsin. 
Bunu istemek "takati heşeriycnin fevkinde bir 
talep demektir. Çünkü her devletin telgrafna-
mesinin üzerinde mesuliyet kabul etmez .kaydı 
vardır. Şimdi mesuliyet ıkabul ettiğimiz takdir
de idareye ne -gibi mesuliyet teveccüh edecek? 
Binaenaleyh hükmü vermek için neticeyi nazarı 
itibara almak lâzımgelir. Neticeyi nazarı iti
bara aldığımız zamanda ter kere eshab olarak 
kabul ediyoruz ki; iki zararın, iki şerrin kar
şısında ıbulunuyoruz. Birisi, teahhür meselesi; 
ikincisi: Mesuliyet itibariyle idare mutazarrır 
oluyor. Şimdi ba'kahm hangisi kabili tatbiktir? 
Hangisinde zarar fazladır? Hangisinde zarar 
noksandır ve bu zararlara 'göre hak ikimin ise 
onu tosıbit 'edelim. Bir kere teahhür meselesi; 
efendiler, teahhür meselesinde bizim idaratı sa-
ireden sarfınazar ediyorum; hattâ antırparantez 
iki ıkelime arz edeyim, (ne demek sesleri) ya
ni söz arasında ilâveten arz edeyim. (Gürültü
ler) Müsaade buyurun efendim. Geçen hafta 
gelen iktisat ve fen mecmuasını okurken Fran
sa Posta ve Telgraf İdaresi Müşaviri Mebus 
- çünkü, biliyorsunuz oralarda müsteşarlar me-
busandandır - yani mütehassıs bir zat, hem me
bus, hem müsteşar. Yazmış olduğu tetkikatm-
da görülüyordu ki, 'bütün Fransa Telgraf ve 
Telefon İdarelerinde teahhür var. Fransa uzun 
uzadıya şikâyet ediyor ve bunu teşrih ediyor. 

Efendiler bize gelelim; ben muhtelif vesile
lerle huzuru celilenizde arz ettim. Elimizdeki 
telgraf şebekeleri mariz, hasta ve malûldür 
of endiler. Sizi temin ederim ki; Telgraf Müdü
rü Umumisi en mutarassıt bir havai kaptandır. 
Rüzgâr ibir yerden pof dedi mi yüreği çof der. 
Çünkü ıbin kilometrelik yerlerdeki telgrafları 
rüzgâra rağmen temin etmek lâzım. Muhtelif 
yerlerden şikâyet... Gece uykusuz kalan müdü
rü umumi sözde evine gidip memurlar gibi is
tirahat etmek haık ve salâhiyeti varken ve me
murin evinde uyurken o biçare vazifesi başın
da, «aman falan yolu alınız, fener elinde çavuş 
çıkarınız, Sivas sen şöyle dur, beynelvilâyat 
telgrafı ıbınak, çünkü İstanbul muhaberesi da
ha mühimdir. Sabahleyin güzergâha Kastamo
nu gelecektir. Ondan sonra falan yerle muhabe
re ettirin» gibi namütenahi yorgunluk ve müş
külât içerisinde biçare, telgrafları temin eder. 
Sabahleyin yorgun argın elhamdülillah telgraf
ları temin ettim der. Fakat tabiîdir k i ; bu yu« 
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kardaki kısma aidolan güzergâhtaki muhabe
reler kaldı. Şimdi bir tazminat dâvası, o gün
kü. fırtınamın neticei tabiîyesi olarak (180) bin 
lira idareye zarar ve ziyan lâzım. Şimdi (180) 
bin lira bir sakada duruyor. (200) bin lira bir 
sahada duruyor. Bu esas kabul edildiği takdir
de bu idarenin kuvvei tahammüliyesi bir sene, 
nihayet birbuçuk senedir. Ondan sonra iki neti
cenin karşısındayız. Birisi (Ey 'ahali, gelin pos
ta ve telgrafı müştereken idare edelim.) de
nir veyahut diğer yapılacak bir şey, geliniz im
tiyaz şeklinde verelim. İmtiyaza vereceğiz, ya
ni telgraf idaresini işletmeyi ecnebiye verece
ğiz. Bu şerait altında hiçbir devletin cüret edip 
kabul edemediği mesuliyeti teklif etmek şartiy-
le bir akıllı şirket bulunur mu ki gelsin bize de 
(100) bin lira varidata mukabil, (500) bin lira 
tazminat ile bir imtiyaz alsm. Demek ki, imti
yaz yoktur. İmtiyaza voremiyeeeğiz; imtiyaza 
veremeyince telgraf idaresi iflasa gider. Bina-

-enaleyh bu işin içinden çıkmak için ne yapaca
ğız? Şimdi mesele basiti eşiyor ki, o takdirde 
telgraf idaresi icra edemiyeceği, tatbik edemi
yeceği bir sahaya giriyor. Bu tatbikatın ve bu 
aczin neticesi olarak telgraf idaresi bu vaziye
te düştükten sonra memlekette hâsıl olan zarar 
nedir? Namütenahi!... Demek ki, şimdi memle
kette ticaret sahasında, asayiş sahasında, ikti
sadiyat sahasında velhasıl hatırımıza gelmlycn 
bütün memleketin idaresi noktai nazarından 
her safhasında; alâkadar olan bu müesseseyi 
durdurmak mı lâzımdır? Yoksa o müessesenin 
içinde zaruri olarak bu mesuliyeti kabul ettir
memek mi lâzımdır? İşte düşünülecek bu nok
tadır. Şimdi bu noktayı bu suretle muhakeme 
etmeyip de; mantıkan arz ettiğim gibi müzake
re edecek olursanız katiyen maddeyi tayyet
mek lâzımdır. Fakat bu mantık maddesi değil
dir, tecrübe maddesidir. Bunun haricine girebi
lecek henüz bir devlet zuhur etmedi. Biz de te
rakki edelim, fakat bunu elli sene sonra tehir 
edelim. İnşallah elli sene sonra bu süratten de 
ileri gitmek kudretini haiz oluruz. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim bu madde
nin Hükümet tarafından vâki olan izahattan da. 
anladığıma göre ki, bilâhara Sabri Beyefendi
nin de ilâveten izahatı bunu teyidetti. (Mesuli
yet kabul etmez tâbiri), öteden beri teamül 
olan bir şekil imiş. Yoksa hakikatte Hükümet 

bu muhaberattan dolayı mesuliyet kabul ediyor 
ve kabul etmesi lâzımdır dediler. Doğrusu da 
budur. Yani telgraf muhaberatının teahhurun-
dan dolayı mutad hilâfına; isterseniz esababı 
mücbirei mania kaydını da ilâve edeyim. Esa-
bıbı mücbirei mania hilâfına, mutad hilâfına 
teahhürdan dolayı Hükümet her halde mesuli 
yet kabul etmelidir ve kabul etmesi lâzımdır. 
Nitekim Hükümet memuru da böyle olduğunu 
söylediler. Yani telgrafların hiçbir zaman tel
graf diye kabul edilerek posta ile gönderilme
si Hükümeti mesuliyetten kurtarmaaınalıdır. Ma
dem iki posta ile gönderilecektir; o takdirde o 
adama falan yere bu sırada telgraf yetiştir
menin imkânı yoktur. Telgrafını aldığımız tak
dirde bunu postaya koyup gönderiyoruz, de
mek lâzımdır. Hükümetin inhisar namı altında 
deruhde ettiği bir vazifenin mesuliyeti icabı 
budur. Evet gerçi inhisar bana aittir ama, bu
gün bunu şu sebep ve mecburiyetten dolayı ya-
pamıyacağım, binaenaleyh telgrafınızı posta ile 
yollıyacağım, o takdirde telgraf ücreti verme
yiniz, demek lâzımıgelir. Mademki inhisar var
dır, o inhisarı da Hükümete veriyoruz, bu inhi
sar altında bunu deruhde eden Hükümetin bu 
inhisarın imbatını da behemehal deruhde etme
si lâzımdır. Binaenaleyh falan yerde tel yok
tur, filân tel bozuktur, on günden beri işlemi
yor, yolundaki mazeret, mazeret değildir. İnhi
sar idaresi için mazeret hiç değildir. Nihayet 
kazalar olur, fırtınalar olur, yollar bozulur, 
telgraf direkleri kırılır, bunların tamiri zamana 
tevakkuf edebilir. Fakat bu zaman muayyen 
bir zamandır. Mahdut ve muvakkat bir zaman
dır. O esbabı mücbirenin zevaliyle beraber, o 
muayyen olan zaman zarfında idarei inhisariye-
nin noksanını istikmal etmesi lâzımdır. Etmedi
ği takdirde mazeret yoktur. Bu takdirde; yani 
esbabı mücbirei manianın zevalinden sonra mu
tad hilâfında telgrafların teahhuru Hükümeti 
mesuliyetten kurtarmaz. Nitekim dediler k i : 
Biz bu nevi mesuliyeti de zaten taşıyoruz. Ya
ni mesuliyet nedir? Nihayet olsa, olsa telgraf 
ücretinin tazmini ve iadesidir. Pekâlâ! Telgraf 
ücretinin iadesi olsun. Bu böyle olduktan sonra 
da ıgrek telgrafların metninde, gerek hini a:h-
zinde ve gerek hîni keşidesinde vuıkubulacaık 
hatalardan dolayı; yani «geliniz» yazılmış 
«gelmeyiniz» diye telgrafı alan memur öyle an
lamış veyahut veren memur öyle okumuş, her 
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nedense telgraf metni yanlış olarak ımürsellüni-
leybe o suretle tebliğ olunmuş, bundan mesuli
yeti mâneviye vardır. Meselâ bir misal söyle
diler: 1 300 lira veriniz, denilmiş fakat 13 bin 
lira yazılmış ve o adam da onüçlbin lira vermiş. 
Onüeıbin ile binüçyüz arasındaki farkı telgraf 
idaresinin tazmin etmesi belki doğru olmaz. Fa
kat ,bu hatanın mesuliyeti vardır. Yıani gayri-
kasdi olduğu için ihtimal tamamen o bedel tes-
Tİye edilmez. Fakat sarahaten mukayyet bulu
nan 1 300 lira yerine 13 hin lira yazan veyahut 
onıüçbin lira diye alan bir memurun mesuliyeti 
vardır. Bu mesuliyet dahi o memurun vazifei 
memuriyetini hüsnüifa edememesinden müte
vellit mesuliyettir ki, - onun dahi talkibedilme-
si lâzımdır - yani telgraf ücretinin iadesi lâ
zımdır. Bunlar böylece te-s'bit edilmek lâzımıge-
lir. Yoksa öteden beri müteamel etmiş, 'Telgraf 
İdaresi mesuliyet (kabul etmezmiş. Mademki bu
nun mânası yoktur, 'bu nevi teamülâtın da ida
mesine sebep yoktur. Eğer mânası varsa mâna
sını tasrih etmek lâzımdır. Evet, bir mania 
gösterdiler. Ve ifade ettiler ki, hakikaten onda 
hepimiz müttefikiz. Bu telgrafların tevdiinden 
mütevellit teıvdidinden mütahassıl mesuliyet, 
Telgraf İdaresine ait değildir. Evet mürsenüni-
leyh hakikaten hasta bir adam olalbillr, her han
gi bir adamın ölüm haiberini ânı vahitte ıgörür 
görmez filce e ten vefat eder. Böyle bir halden 
dolayı Telgrıaf İdaresi mesuliyet ka'bull etmez. 
Fakat bu demek değildir ki, telgraf muhaıbera-
trnın dahi teahhurundan dolayı mesuliyet kabul 
etmez, yahut telgraf muhaberatından dolayı 
metinlerde vukubulan tahrifat veyahut hatalar
dan dolayı mesuliyet kabul etmez. Hayır, tel
grafların ımürselünileyblere tevdiinden dolayı 
tevellüdedecek mesuliyet Tellgraf İdaresine ait 
değildir. Binaenaleyh Telgraf İdaresi bundan 
mesuliyet ıkabul etmez, demenin mânası o tel-
ıgrafların mürselünileyhlerine tevdiinden usu
len, nizamen valktinde tevdiinden dolayı mürse-
lünileyh üzerinde veyahut onunla muamelede 
bulunanlar üzerinde her hangi bir hâdisenin vu
kuundan dolayı meısuliyet kabul etmez, demek 
ise - o şekilde hepimiz kabul ediyoruz - O halde 
bunu vazıhan ifade etmek lâzımıgelir. Binaena
leyh bendeniz arz ettiğim maksat dâhilinde ola
rak bu maddei kanuniyeden anladığımı Hükü
metin de ifadesine ,göre, eğer tensibi âlileri ik
tiran ederse, ıbu şekilde bir madde tesbit edil

mek üzere encümene iade edilsin. Yoksa bu ifa-
. denin hu şekilde hiçbir mânası yoktur. 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim Zekâi Be
yefendi, bir meseleyi movzuübahsettiler; tel
graflar posta ile gider mi? Efendiler! Buraya 
da yine bu husus, beynelmilel kanundan istiş-

I baden bahsedeceğim. Evet, dünyanın her yerin
de böyle bir mecburiyeti katiye vardır ki, ora
da telıgraf]ar ya posta ile veya tren ile gider ve 
bundan dolayıdır ki, heynellmilel devletler ara
larında imzaladıkları Telgraf 'Mukavelename
sinde bir madde koymuşlardır ki, arza vukuun
da telgraflar arızanın en yakın bir merkezine 
gönderilecek ve oradan itibaren elde bulunan 

I vesaiti nakliye ne ise araba, otomobil her ne 
i ise - oradan ileriye sevk olunacak. Demek ki, 
I bu zaruret umumî ve bütün dünyaca musad-
[ dak <bir zarurettir. Ben zannediyorum Heyeti 
I Muhtereme, biraz son zamanın tahtı tesirinde 
I bulunuyor. Harbi Umumîdeki ahvali düşünme-
I yiniz. Efendim! Harbi Umumîde, bu bizdim İs-
[ tiklâl Harbimizde hakikaten biz birçok defalar 
I telgraflarr postaya verdik. Fakat bu fevkalâde 
t bir haldir. Fakat bundan evvelki devrede gö

rülmez. Bu gibi müstesna vukuuat beynelmilel 
| ahkâmca da kabul edildiği veçhile fevkalâde 

ahvalidir. Çünkü bir sel gelmiştir. O sel üzerine 
hat gitmiştir. Selin kenarındaki merkezi ise top
lanmıştır. Başka hiçbir çare kalmamıştır. Bir 
hayvana bindirerek telgrafları dağdan aşırarak, 
telgrafiları tutulabilen ilk merkeze sevk etmiş
tir. Bu ibilhassa mucibi muahaze değil, vesilei 
takdirdir. Bundan dolayı İdareyi takdir etmeli 
ki, dağdan aşırmak suretiyle ve süratle telgraf
ları ilk merkeze sevk ediyoruz. Bu hattı sonra 
tamir ederiz diye - demin de arz ettiğim gibi 
yine arz ediyorum - bu madde tecrübî hayatın 
bir neticesi olarak 'buraya vaz'olunmuştur. Onun 
için Zekâi Beyefendinin bahis buyurdukları 

I mesele varit değildir. İdare de yine bir mesuli
yeti deruhde ediyor ki, o da, ihmal eden memu
rini tecziyeden ibarettir. Çünkü efendiler! 
Telgraf hayatı büsbütün başka bir hayattır. Şim
di düşününüz ki, yeknesak bir hayat. Meselâ ta
savvur ediniz- ki; saat sekizde oturtmuş bir me
mur - bırakınız bizde gündüz saat sekizde başlar -
bir kere o memurun dikkati sönmüştür. Çünkü 
sekiz saat aynı makinanm yeknesak ahengin-
den başka kendisinin rulhunu, fikrini eğlendire-

I cek hissiyatını oıkşıyaeak, biraz inşirah verecek 
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hiçbir şey yoktur, mütemadiyen bir tak talk
tır. Ona fikrini hasretmiştir. Meselâ bizde tok 
hassa vardır efendiler; evvelâ bunu Belçika 
tatbik etti ve sonra bize geldi. Memura «bant» 
kullandıramazsınız. 'Hayır efendiler! Her mes
lekin bir hassai .mümtazesi vardır. O meslekin 
mensübîninin bir kabiliyeti, !bir istidadı vardır. 
Onun - hilaf mda gidemezsin. Halbuki bizim me
murlarımız nıakinanın ucuna ıbir teneke parça
sını kıstırır - telgrafhaneye gidecek olursanız 
veyahut da alelekser de görmüşsünüzdür - te
neke veya tütün tablasını maıkinaya koymuş 
takır tılkır, şaka şak telgraf yazar, bandı veri
niz işliyemez. Faıkat telgrafçılık noktal nazarın
dan bu, şayanı tebcildir. Yani bizim memurları
mız bütün dünyadaki telgraf memurlarının has
salarına faiktır. !Bu hususta onlara takaddüm. 
eden müstesna ıbir hassadır. Ama bunun netice
si olarak bâzı hatalar vâki olur. Fakat ötede 
bant ile işliyemler de hata yapıyorlar. Sonra 
ikinci bir mesele vardır efendiler; bizim vası
tamız telgraf kuşudur. Onun namütenahi men-
baı da elektiriktir. Semada kar yağar, elektrik 
istilâ eder, karın düştüğü yerlere kar yağar
ken bir de elektrik yağmuru yağar, fırtına ko
par; elektrik yağar, 'havada bir tahavvülü âni 
olur - üst tabakada - siz sükûn içinde zanıne-
dersiniz şakır şakır elektrik yağar; onu göre
mezsiniz. Malûmuâliniz elektrik daima demir
yollarını takibederek telgraf telinden makina-
ya gelir. Zavallı memur zanneder ki, karşısın
daki memur o işareti yapıyor. Bakarsın üç 
nokta bir hat karıştırdı, kelime gelmemekte. 
Onu yapan semadaki ibuluttur. Bunu biz nasıl 
takdir edelim ki, memur mu yapmıştır, yoksa 
ıkarşısındaki memur mu yaptı1? (Gürültüler, 
handeler) Hayır efendiler! 'Sizi katiyen temin 
ederim lâtife söylemiyorum. Eğer merak bu
yuran varsa gider, hakikati anlar. Hakikatten 
bahsediyorum. İsterseniz tetkik, tamik buyu
runuz. Mugalâtaya düşürerek meselenin haili 
için söylemiyorum efendiler! Bu herkesçe ma
lûm olan bir meseledir. Bilhassa telsiz telgraf 
meselesi... Aman yarabbi! Görseniz namütena
hi aihenk içerisinde kalımınız. Bendeniz telsiz 
telgraf merkezinde sekiz ay çalıştım. Muhale
feti havadan elektrik gelir, bütün muhabereyi 
.altüst eder. Karıştırır, karışır. O zaman ne ya
pacaksınız? Memuru şaşırır, ıkalır. Bilhassa 
Derne'de pek müşküldür. Derne'de grub zama

nı demek elektrik zamanı demektir. Orada ak
şam saat sekiz oldu mu memurun rengi artar. 
Çünkü bütün bu sürekli yağmur altında haki
kati almak için çalışır ve bunun için bütün 
kuvvetini sarf eder. \Size bizzat gördüğüm bir 
hakikati anlatayım İd, vallahi bu meseleye çok 
aeımışımdır. 'Efendiler! Hükümet 'Trablusıgaüb'a 
fevkalâde bir telgraf veriyor. Mezkûr telgra
fın tehiri gayrikabil, hep telâş içindeler. Karşı
dan memur diyor ki, «Aman çok rica ederim, 
Hükümet fevkalâde telâşlıdır. Bu telgrafı alı
nız» Artık vaziyeti tasavvur »buyurunuz. Bir 
memur bana dedi k i : Mühendis Bey, bana on 
gdn müsaade ve üç lira da mükâfat verirseniz 
muhabere ederim. Vereceğim dedim ve üç lira
yı da verdim. Biz de elimiz cebimizde memurun 
başında bekledik. Vallahi efendiler görseydi
niz memur elli dereeei hararette bir hamamda 
imiş gibi şakır şakır ter döküyordu. Muhabere
yi temin için .ne kadar vakit sarf ederek çalış
malı idi ki, elektrik tahtı tesirinde çalışabilsin. 
İnsaf ediniz efendiler. Bu kadar müşkülât içe
risinde bu kadar talep nasıl olur? Bir de bun
ların üzerine getiriniz mesuliyeti maliyeyi yük
letiniz. İnsaf etmeli, rica ederim onun için bu
na imkân yoktur. Mesuliyeti maliyeyi kaldırı
nız. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler var efendim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Kifayeti müza
kere aleyhinde söyliyeceğim. Fakat ıkısa söyli-
yeceğim efendim. 

BEİS — Kısa veya nzun, ne olursa olsun. 
Fakat iher halde kifayet aleyhinde söyliyecek-
siııiz. 

HALİL B. (Zonguldak) — Müzakere kâfi 
değildir. 'Burada, çünkü, mevzuüba'hstolan şey 
mesuliyet bahsidir. Bu mesuliyet; telgraf muha
beratından. dolayı mil Telgraf muamelâtından 
dolayı mı? Bir kere bunları ayırdetmek lâzım
dır. Evet, ,bu noktalar bir defa ayırdedi'lmeli-
dlr. O 'zaman her şey hakkında müspet veya 
menfi söylenilmeli. Ondan sonra karar vermeli
dir. Bunun için müzakere kâfi değildir. Eğer 
«bu maddeyi bu şekilde kabul edersek telgraf 
muamelâtı çortoaya döner. Ve o zaman telgraf 
cihazı yok demektir. Veda etmiştir. 
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BASRİ B. (Saruhan) — Muamele 'kelimesi 
kâfidir. Çünkü teahhur kelimesi âm ve şâmil
dir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlile
rine , vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Müzakereyi kâfi gör-
miyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere
ye devam edilecektir efendim. 

Feridun Fikrî Bey vaz mı geçiyorsunuz 
efendim ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Sabri Beyefendi meseleyi tenvir ettiler. Filha
kika bu mesuliyet maddesi öteden beri hepimi
zin zihnini meşgul ediyor. Yalnız kanunda, yir-
miüçüncü maddede telgraf ve telefon muhabe
ratı ve 'nıükâlematını ankasdin tağyir veya te
hir eden ve ettiren veya bir telgrafnameyi kas-
den imha veyahut sahte telgrafnamc tasni 
eden veya ettiren veya sahte bir telefon mükâ-
iemesi İcra eden veya ettiren ve bu gibi ahval
den malûmatı olup mafevkine malûmat vermi-
yon veya verdirmiyen telgraf veya telefon me
murları onbeş günden üç maha kadar hapso-
lunur, deniyor. Otuzuncu madde vardır ki, o 
da şayanı dikkattir. «İşbu fasıldaki ef'al ve 
harekâtı memnuayı irtiıkâbedenlere işbu mevad 
ahkâmı tatbik olunduğu gibi Posta ve Telgraf 
ve Telefon İdaresine irasi zarar eylediklerin
den ilh...» ki zarar ve ziyanı fail ve mesulleri 
kefaleti müştereıke ile müteselsilen tazmin ile 
mükellef olup Telgraf ve Telefon idarelerince 
tazmin ettirebilir. Ancak esbabı mücbireden do-
layı zarar ve ziyan tazmine tâbi değildir. Bina
enaleyh kasda makrun olarak yapılmış ef'al 
için mesuliyet meselesi halledilmiş olur. Şu hal
de sehiv meselesi kalır. Sehiv meselesini mü
kemmel ve fennî bir surette Sabri Beyefendi 
teşrih ettiler; artık bunun üzerine fazla hülküm 
koymam. Muvafık da bulmam. Esasen doğru
da değildir. Yalnız Zekâi Beyefendinin buyur
dukları mesele vardır ki, o da eğer hatlar kapa
lı ise onu ahzedenler mezkûr telgrafın; yolla-
rm bozukluğundan nâşi teahhur edeceğini ih
bar etmeye mükellef olmalıdır. 

SABRİ B. (Saruhan) •— Bu mesele için tel
grafhane, kapıya derakap on güne kadar falan 
ycAe muha'be're imkânı yoktur diye bir levha 
talik eder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — İşte Ze
lili Beyefendinin mütalâaları da budur, zanne

derim; bir mecburiyeti kanuniyeye iktiran etti
rilmelidir ki... 

SABRİ B. (Saruhan) — Nizamnameye. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Her ne 

ise gerek nizamname veyahut talimatnameye 
olsun hüküm koymakta bendeniz faide görmü
yorum. Binaenaleyh kasclî olan zarar ve ziyan 
fail ve müsebbiplerinin kefaleti müştereke ile 
tazmini esas kanunda dâhildir ve bu hususta 
ceza da var. Ceza da üçüncü maddede konmuş
tur. Demek mesuliyeti cezaiye de konmuştur. 
Şu hakle mesuliyeti hukukiye kısmı mevcuttur. 
±\lesuliyeti cezaiye ise kasda makrun olmak 
maksadından külliyen mevcuttur. O halde mad
demin şekli hâzırı kâfidir kanaatindeyim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim demin 
de arz ettim ki, mevzuubahsolan şeyin birisi mu-
haberat, diğeri muamelâttır. Muhaberattan do
layı Devletin, Hükümetin mesuliyeti kabul et
memesi kadar tabiî hiçbir şey yoktur. Farz edi
niz ki, bir arkadaşınız meselâ Konya'da bulu
nan her hangi bir şahsa tahkiminiz bir telgraf 
çekiyor. Şimdi tahkir edilmiş adam orada tel
grafhaneye gelerek niçin bu adamın telgrafını 
kabul ettiniz, neden bana getirdiniz? Demesi 
tabiîdir ki, mâkul bir şey değildir. İşte bunun 
için Devlet 'bundan dolayı mesuliyet kabul et
mez. Bir arkadaşın iradettiği misal gibi; mese-

• lâ bir telgrafçı gitmiş, telgrafı falan adama 
vermiş, o adamda da kalb hastalığı varmış, 
okuyunca müteessir olmuş, derhal ölmüş. Bun
dan dolayı Devletin mesuliyeti kabul etmesi 
mantıksızlıktır. Esas mesele; muhaberattan do
layı mesuliyet kabul edilip edilmemesidir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ne de
mek ? Anlıyalım. 

HALİL B. (Devamla) — Her meslekin, her 
dairenin kendi muamelâtından mesuliyeti ka
bul etmesi kadar, bir millet için, bir devlet için, 
bir teşkilâtı Hükümet için elzem olan hiçbir 
şey yoktur. Nasıl olur efendiler? Demin Sabri 
Beyefendi biraderimiz telgraf memurlarının 
çektikleri müşkülâttan bahis buyurdular. Ta-
roamiyle iştirak ederim. Memurlarımızın feda
kârlıklarını lisanı şükranla yâd ederim. (Doğ
ru sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O başka mesele ca
nım. 
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HALİL B. (Devamla) — Gerek Hanbi Umu
mîde, gerek Mücadelei Milliyede telgraf me
murlarının âdeta siper içinde çalışan efrat ka
dar; zabıtan kadar çalıştıklarını, fedaıkârane 
sarf ettikleri himmetlerini nazarı dikkate alma
mak küf ram ni'met olur. Fakat efendiler! Mem
leketin menfaati umumiyesi noiktai nazarından 
muamelâtta mesuliyet esasını bertaraf etmenin 
imkânı yoktur. 

SABRI B. (Saruhan) — Bütün devletler öy
ledir Halil Bey! İstisnası yoktur. 

HALİL B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz! Tasavvur ediniz efendiler! Bir nefer bir 
gece bir yerde nöbet bekliyor. Hava soğuk, kar 
yağıyor. Yani tabiatın bütün zulmü bu neferin 
üzıerinde bulunuyor. Nefer nöbet mahallini terk 
edip savuşsa veyahut hilafı tenbih bir ateş ko
yup da ısınırsa mesul olur mu, olmaz mı? Va
ziyete göre icabederse 'kurşuna dizilir. 

RİFAT B. (Kângırı) — îdam olunur! 
HALİL B. (Devamla) — Vaziyete göre 

efendiler! O nefer kurşuna diziliyor. Neden? 
Çünkü o meslekin ioabatı onu iktiza ettiriyor. 
Meslekin kendi dahilî muamelâtı her hailde me
suliyet esasına müstenidolmazsa o meslek hiç
bir vakitte heyeti içtimaiyeye nâfi olamaz. Ya
ni bunun başika şekilde teminine imkân yok
tur. Binaenaleyh bendeniz muhaberatta ademi-
mesuliyet esasını zarurî olarak kabul etmekle 
beraber muamelât cihetinden mesuliyeti nez'et-
mek mümkün olmadığını nazarı dikkate alarak 
muamelât kelimesinin kaldırılmasını ve bu kal
dırıldıktan sıonra maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyorum, 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey; usul hakkında müsaade buyurur mu
sunuz? Efendim zannediyorum ki maddenin 
dairei şümulünden biraz çıkar gibi olduk. Bu 
madde Hükümetin, yani Telgraf İdaresinin şah
siyeti hükmiye ve hukukıyesinin mesul olmadı
ğını mutazammmdır. Halbuki cereyan eden mü-
zakerat, Hükümetin müdafaası, encümenin mü
dafaası şunu gösteriyor ki Telgraf İdaresi me-
murlariyle Telgraf İdaresinin mesuliyetini bir
birine karıştırıyorlar. Bizzat Müdürü Umumî 
Beyin getirdiği misali ele alalım. Bir memurun 
telgrafta kasden veya hataen yaptığı yanlışlık
tan dolayı Telgraf İdaresinin şahsiyeti hükmi-
yesi mesul olur mu, olmaz mı? Bu başka bir 

şeydir. Bu misali getirmesinden anlıyorum ki, 
mesele dairei şâmilesinden hiç icabı yokken te
vessü' etmiştir. Bu madde yalnız Hükümetin 
şahsiyeti hükmiyesinin mesul olmadığını muta-
zammındır. Halil Beyefendi buyurdular ki mu
amelât kelimesi kalkmalı; hakikaten fazladır, 
kalkmalıdır. Çünkü madde demek istiyor: ki 
Telgraf İdaresi telgraf ve telefonla vukubulan 
muhaberat için memurların mesuliyetini karış-
tırmıyalım. Bu nıoktai nazardır ki müzakere 
uzuyor. Heyeti Celilenin nazarı dikkatini cel-
bederim. 

SABRI B. (Saruhan) — Encümen namına 
teşekkür ederim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
teklif ediyorlar. (Kâfi sesleri) Müzakerenin ki
fayetini reyi âlinize vaz edeceğim. Kifayeti mü
zakereyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kifayeti mü
zakereyi kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler okunacak 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
(Madde 8) deki (Muamelât) kelimesinin tay-

ymı arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Halil 
KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey 

bendenizin de bir tay takririm var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Telgraf muamelâtının tev-

lidettiği netayici muhtelifeye göre mesuliyetle
rin tâyin ve takriri lâzımdır. Derecei şümul ve 
vüsati malûm olmıyan ve hiçbir kıymeti müsbi-
teyi havi bulunmıyan sekizinci maddenin tayyını 
teklif eylerim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
«Hükümet esbabı mücbirei mania bulunma

dığı surette telgraf (muhaberatından dolayı mu
tat hilâfına vukua gelecek tehira't'Üan ve telgraf
hanelerin esnai keşide veya ahz-inde metinlerinde 
vukubulacak olan hatalardan dolayı mesul ve 
telgrafhaneme ücretini iadeye mecbur olup me
muru mesulü ayrıca muatep tutulur. Şu kadar 
ki telgrafnamelerin mürselünileyhlerine tev
diinden tevellüdedecek netayicin mesuliyeti 
Hükümete ait değildir.» 



İ : 19 . 1 . 1340 G : 2 

Maddei Kanuniyenin berveçhi bâlâ teshilini ' 
arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Zekâi 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Başka mailde olmak lâzım-gelir. Esasını bozmak 
doğru değildir. 

REİS — Efendim! Halil Bey (muamelât) 
kelimesinin tayymı teklif ediyorlar. 

SABRI B. (Saruhan) — Encümen de kabul 
ediyor. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ekseriyet yok Re
is Bey! 

REİS — Muamelât kelimesi ne olacak efen
dim? Yani muamelât kelimesi hazf olunuyor. Ye
rine ne yazacak? 

SABRI B. (Sıaruhan) — Muamelât hazfe
dilecek. ibare (mükâlem-atından dolayı) şeklinde 
olacak. 

REİS — Efendim muamelâtından 'kelimesi 
hazf olunacak, yerine (mükâlematmdam dolayı) 
yazılacak. Bu şekilde maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabuıl edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize arz edeceğim. Kalbul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Madde bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

Efendim Pazartesi günü saat biılb uçukta iç
tima etmek üzere Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saati : 5,24 

- « I — ' 

4. Menteşe Mebusu Esad Efendinin, mü
badeleye tâbi manatıkta ve alelhusus Carbi Trak
ya'da bulunan Türklerin muhafazai hayatları 
hakkında ne gibi tedbir ittihaz edildiğine dair 
tahrirî sual takririyle Hariciye Vekili İsmet 
Taşanın tahrirî cevabı (6/104) 

Riyaseti Celileye 
Mübadeleye tâbi manatıkta ve lalelhusus 

'Garbi - Trakya'da, o fedakâr mulhiitte asil ve 
necip Türklerin vaziyeti elûımesine 'karşı gali-
Ibim, Hükümetin neden tedaıbiri ş edile ittihaz 
etmiyor? Neden bütün Mıüsülümaniarın haneleri 
Rumlarla dolu, neden mal ve mülklerine Yu
nan Hükümeti ve muhacir Rumlar viâzıiüılyed? 
Garbi - Trakya münevveranı birer ibatene ile 
idama mahkûm oluyor, Büyük Millet Meclisi
mizin gösterdiği alâka ve teşe'b'büs dolayısiyle 
hükmü idam tehir ediliyor. Lâkin bu kere yir
mi gün mukaddem bu biçareler Gümülcîne ve 
Iskeçe hapsianelerinden alınarak uzaklara Atina 
civarında Patras lıapsamesine götürülüyor, en
vai mezalim ve fecayia duçar ediliyor, Iskeçeli 
Niyazi Beyin, Vâsıf Beyin, Süleyman Beyin, 
Tapuzluoğlu Tahsin Beyin, ve daha birçok ze
vatın haneleri, yüzfoinlerce dönüm çiftlikleri 

raptediliyor. Gümülçine'de dahi Mirfıan, Sun
gur, Cambaz, Osmanlı, Anaköy, imaret, Hayırlı, 
Ağaç, Rumbeyliği, Kır çiftliklerini hain Yu
nan yedigasbına alıyor. Diyebilirim ki bütün 
mal ve mülk Yuman Hükümetinim muhacir Rum
ların tahtı idaresinde ve her Müslüman evi dolu 
budunmiâktadır. Zavallı mazlum Türkler hakkı 
hayatından mahram ve envai zulüm ve fecayia 
mâhkum bir halde gözlerinden yaş yerine kan 
akıtmaktadır. On seneyi mütecaviz zamandır 
ruhu pâklerinde câri millî kan dolayısiyle aziz 
vatan uğrunda fedayi can etmekten çekimmi-
yen bu halk halklarında Lozan'da Misıaki Milli
ye muhalif karar yeni Türkiye'mizin selâmı et 
ve saadeti hal ve istikbali namına muti olmuş 
ve muahede mucibince hakkı hayat ve temel
lüklerine sahib olacaklarımı ümid etmişken maat
teessüf hain Yunanın zulmü altımda inlemekte
dir. Bu asil ve necip milletin muhafazai 'hayat-
lian hususunda Hariciye Vekâleti Celilesinin ne 
ıgibi tedabir ittihaz ettiğini sual ve müstacel en 
cevap itasını istirham eylerim efendim. 

Menteşe 
Esad 

— 236 — 



1 : 86 19 . 1 . 1340 O : 2 

T. B. ıM. M. Riyaseti Celilesine 
Mübadeleye tâbi manatı'kta ve alelhusus 

Garbi - Trakya'da bulunan Türklerin muhafazai 
hayatları hususunda ne gibi tedaıbir ittihaz edil
diğine dair Menteşe Mebusu Esad Efendi tara
fından verilen sual takririnin sureti musadcla-
k asını mübliğ 7 Kânunusani 1340 tarih 2048 
numaralı tezkere! Devletleri cevabıdır. 

Garbi - Trakya'da bulunan 'Türklerin muha
fazai mal ve öanları keyfiyeti hiçbir zaman na
zarı ehemmiyetten dûr tutulmamış ve gerek 
Hükümeti Yunaniye ve gerek hükümatı ecne
biye nezdinde biddefat icrayı teşebıbüsat edil
miş ve tesiratı hasenesi ide görülmüştür. Oralar
daki vaziyeti elîmeye bilhassa ahali îslâmiyeye 
ait evlere, emlâk ve arazii saireye birtakım halk 
yerleştirilmesinden ileri gelmiş olduğu iddia 
edilmektedir. Hapis ve tevkif, nefdy ve tağrip 
zaptı emval ve emsali vakayı ha'kkmda malû-
'm.a;t alındıkça her biri ıha'kkında ayrı ayrı te
şebıbüsat icrasından geri durulrnamafctadır. Vazi
yet mucibi memnuniyet olmaktan henüz uzak ise de 

bir salâh olduğu temin edilmektedir. Garibi -
Trakya ahali îslâmiy esinin vaziyeti nazarı iti-
'bara alınarak Muhtelif Mübadele Komisıyonu 
Türk Heyeti tarafından vâki olan teşebbüsatı 
mükerrer üzerine havaliî mezkûredeki ahalii 
'îslâmiyenin emval ve emlâkinin biran evvel te
mini iadesi ve ötede beride vukubulan mucibi 
şikâyet ahvali tetkik ederek tedabiri lâzime it
tihazı için ecnebi bitaraf bir azanın tahtı riya
setinde biri Türk ve diğeri Yunan olmak üzere 
üç azadan mürekkep nrulhıtelilt bir komisyonun 
Garbi - Trakya'ya izamı karar'gir olmuştur. Ko
misyon bir haftaya kadar ifayı vazifeye başlı-
yaeak ve Garibi - Trakya'nın kâffei aksamını 
dolaşarak, her türlü şikâyatı dinliyerek ahalii 
îslâmiyenin temimi iadesi hukukuna çalışiacıalk-
tır. Mübadelei Ahali Heyeti Mubjtelitasmdaki 
âzanm mesaisi sezayı takriridir. Salayı âti için 
üınüdimiz daha ziyadedir. 

Hariciye Vekili 
İsmet 

«»< 
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Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adliye Encümeni mazbata
sının ikinci defa reye vaz'mdaM netice 

Eeye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

131 
32 
92 

7 

Artvin : Hilmi Bey. Aksaray : Neşet Bey. 
Ankara : Hilmi Bey. Ordu : Faik Bey. Erzin
can : Sa'bit Bey. Erzurum : Câzim Efendi, Re
şit Paşa, Ziyaeddin Efendi. Ertuğrul : Ahmed 
İffet Bey, Dr. Fikret Bey. İzmir : Osmanzade 
Hamdi Bey. İzmit : İbrahim Süreyya Bey. Ba-
yazıd : Şefik Bey. Burdur : Hüseyin Baki Bey, 
Mustafa Şeref Bey. Bozok : Süleyman Sırrı 

Bey. Bolu : Dr. Emin Cemal Bey, Şükrü Bey. 
Canik : Cavid Paşa, Talât Bey. Dersim : Feri
dun Fikr i Bey. Denizli : Mazhar Müfid Bey, Yu
suf Bey. Diyarbekir : Zülfü Bey, Ziya Gökalp 
Bey. Karesi : Kâzım Paşa. Kastamonu : Ahmed 
Mahir Efendi. Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, 
Zeki Bey. Kütahya : Şeyh Seyfi Efendi. Muş : 
Hacı Ilyas Sami Efendi. Van : Münih Bey. 

(Reddedelenler) 

Aksaray : Besim Atalay Bey, Vehbi Bey. 
Amasya : Ali Rıza Efendi, Nafiz Bey. Ankara : 
İhsan Bey. Aydın : Dr. Mazhar Bey. Urfa : Hü
seyin Rıfkı Bey, Faik Bey. Ordu : Hamdi Bey, 
İsmail Bey. Ertuğrul : Halil Bey, Râsim Bey, 
İzmir : Seyyid Bey, Şükrü Bey, Mahmud Esad 
Bey. İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin 
Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey. İstanbul : Sü
leyman Sırrı Bey, Ali Fethi Bey. Eskişehir 
Arif Bey. Elâziz : Muhiddin Bey, Naci Bey 
Bursa : Refet Bey, Osman Nuri Bey, Mustafr 
Fehmi Efendi. Bolu : Falih Rıfkı Bey. Biga : 
Şükrü Bey. Bozok : Ahmed Hamdi Bey, Avr' 
Bey. Tekirdağ : Cemil Bey. Tokad : Emin Bey 
Çatalca : Şakir Bey. Çorum : İsmail Kemal Boy 
Dr. Mustafa Bey, Münir Bey. Hakkâri : Naz: 
Bey. Dersim : Şükrü Boy. Denizli : Necib A' 
Bey. Rize : Esad Bey, Ekrem Bey, Rauf Be; 
Zonguldak : Yusuf Ziya Bey. Siird : Halil Hu" 
ki Efendi, Mahmud Bey. Sivas : Rahmi Bey 

Muammer Bey. Siverek : Mahmud Efendi. Sa-
ruhan : Hacı Edhem Bey, Resad Bey, Kemal 
Bey, Mustafa Fevzi Efendi. Trabzon : Rahmi 
Bey, Süleyman Sırrı Efendi, Abdullah Bey, Ah
med Muhtar Bey. Gazianteb : Ahmed Remzi 
Bey, Hafız Şahin Efendi. Karesi : Haydar Âdil 
Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Bey, Mehmed Veh
bi Bey. Karahisarı Şarki : Ali Süruri Efendi. 
Karahisarı Sahib -: Sadık Bey, Ali Bey, Musa 
Kâzım Bey. Kastamonu : Hasan Fehmi Efendi, 
Ilâlid Bey, Mehmed Bey, Veled Çelebi Efendi. 
Konya : Eyüb Sabri Efendi, Tevfik Fikret Bey, 
Kâzım Hüsnü Bey, Musa Kâzım Bey. Kırşehir 
Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi. Kayseri : Sabit 
Bey. Gelibolu : Celâl Nuri Bey, Kângırı : Ri-
Cat Bey, Ziya Bey, Talât Bey, Mustafa Abdül-
ıâlik Bey. Giresun : Hacim Muhiddin Bey, Hak
la Târik Bey, Şevket Bey, Musa Kâzım Bey. 
Mardin : Abdürrezzak Çelebi Efendi. Mersin : 
iesim Bey, Niyazi Bey, Malatya : Hacı Bedir 
Vğa, Reşid Ağa, İsmet Paşa. 

(Müstenkifler) 

Ardahan : Talât Bey, Ergani : İhsan Plâmid 
Bey. Bayezid : Süleyman Sudi Bey. İstanbul : 
Hamdullah Subhi Bey. Canik ; Süleyman Nec

ini Bey. Sivas : Hâlis Turgud Bey. Malatya 
Mahmud Nedim Bey. 
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Nafıa Vekâletine intihabedilen istanbul Mebusu Süleyman Sırrı Beye dair Cumhuriyet Riyaseti 
tezkeresi hakkındaki neticei ârâ 

Eeye iştirak edenler : 145 
Kabul edenler : 144 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi Bey. Ardahan : Hâlid Paşa, 
Talât Bey. Adana : Zamir Bey. Aksaray : B;e-
sim Atalay Bey, Mustafa Vehbi Bey. Amasya : 
E'sad Bey, Ali Rıza Efendi, Nafiz Bey. Antal
ya : Ahmed Saki Bey. Ankara : İhsan Bey, 
Şakır Bey. Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, Faik 
Bey. Ordu : Faik Bey, İsmail Bey, Ilamdi Bey. 
Erzurum : Câzim Efendi, Reşid Paşa. Ertuğ-
rul : İbrahim Bey, Ahmed İffet Bey, Halil Bey, 
Dr. Fikret Bey, Rasim Bey. İzmir : Seyyid Bey, 
Mahımud Celâl Bey. İsparta : Hafız İbrahim 
Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi. İstanbul : Ali 
Rıza Bey, Ali Fethi Bey. Eskişehir : Arif Bey. 
Elâziz : Hüseyin Bey, Muhıiddin Bey, Naci 
Bey. Urfa : Ali Bey, Yahya Kemal Bey. İzmit : 
İbrahim Süreyya Bey, Ahmed Şükrü Bey. Ba-
yezid : Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey. Bursa : 
Refet Bey, Osman Nuri Bey, Mustafa Fehmi 
Bey. Burdur : Hüseyin Baki Bey, Mustafa Şe
ref Bey. Bozok : Hanıdi Bey, Süleyman Sırrı 
Bey, Avni Bey. Bolu : Dr. Emin Cemal Bey, 
Şükrü Bey, Falih Rıfkı Bey. Biga : Şükrü Bey. 
Tekirdağ : Cemil Bey. 'Tokad : Hacı Kâmil 
Efendi, Emin Bey, Bekir Sami Bey, Mustafa 
Vasfi Bey. Canik : Cavid Paşa, Süleyman Nec-
mi Bey, Talât Bey. Cebelibereket : Avni Bey. 
Çorum : İsmail Kemal Bey, Dr. Mustafa Bey, 
Münir Bey. Hakkâri : Nazımi Bey. Dersim : 
Şükrü Bey. Denizli : Mazihar Müfiid Bey, Neeiıb 
Ali Bey, Yusuf Bey. Diyarbekir : Zülfü Bey, 
Ziya Bey, Feyzi Bey. Rize : Esad Ekrem Bey, 

Rauf Bey, Ali Bey. Zonguldak : Halil Bey, Yu
suf Ziya Bey. Siird : Mahmud Bey. Sivas : Zi-
a.eddin Bey, Muammer Bey. Siverek : Mahmud 
Bey. Saruhan : Hacı Edhem Bey, Kemal Bey, 
Mehmed Sabri Bey. Trabzon : Rahmi Bey, Ah
med Muhtar Bey, Süleyman Sırrı Efendi, Ab
dullah Bey. Gazianteb : Hafız Şahin Efendi, 
Ferid Bey, Kılıç AH Bey. Kır'kkilise : Dr. Fu-
ad Bey. Karesi : Kâzını Paşa, Mehmed Bey. 
Karahis'arı Sanki : Ali Süruri Efendi. Karahi-
sarı Sahib : Ruşen Eşref B'ey, Sadık Bey, İz
zet Ulvi Bey, Ali Bey, Musa Kâzım Bey. Kas
tamonu : Ahmed Mahir Efendi, Hasan Fehmi 
Bey, Ali Rıza Bey, Veled Çelebi Efendi. Ko
zan : Ali Sadi Bey. Konya : Eyüb Sabri Efen
di, Tevfik Fikret Bey, Kâzım Hüsnü Bey, Mus
tafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi. Kırşehir : 
Ali Rıza Efendi, Mahbub Efendi. Gelibolu : 
Celâl Nuri Bey. Gümüşane : Zeki Bey. Kângı-
rı : Rifat Bey, Mustafa Abdülhâlik Bey. Kü
tahya : Ragıb Bey, Şeyh 'Seyfi Efendi, Nuri 
Bey. Giresun : Musa Kâzım Bey. Hakkı Târik 
Bey, Hacim Muhiddin Bey, Şevket Efendi, Tâ-
hir Bey. Mardin : Abdür.rozızak Bey. Malatya : 
Hacı Bedir Ağa, Dr. Hilmi Bey, İsmet Paşa, 
Mahmud Nedim Bey, Reşid Ağa. Menteşe : Yu
nus Nâdi Bey. Muş : Hacı İlyaz Sami Efendi, 
Osman Kadri Bey. Niğde : Galib Bey. Van : 
İbrahim Bey, Hakkı Bey, Münib Bey. (4 rey 
de isimsiz olarak reyi hafi suretinde verilmiş
tir.) 

(Reddedenler) 

İstanbul : İsmail Canbulat Bey. 
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