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Murahhas Heyeti : Murahhaslar ve icabına göre, aynı memleket tarafından gönderilen temsil

ciler, ataşeler ve tercümanlar heyeti. 
Her üye ve ortak üye murahhas heyetini dilediği şekilde teşkil etmekte serbesttir. Bundan 

başka, her üye ve ortak üye, kendi tarafından tanınmış işletmelere veya telekomünikasyon faa
liyetleriyle ilgili bulunan diğer hususi teşebbüse mensup kimseleri murahhas veya uzman sıfatiyle 
murahhas heyetine dâhil edebilir. 

Milletlerarası servis : Muhtelif memleketlerde bulunan veya muhtelif memleketlere ait olan 
merkezlerin veya sabit, kara veya seyyar istasyonları arasında yapılan telekomünikasyon servisi. 

Seyyar servis : Seyyar istasyonlar ile kara istasyonları veya seyyar istasyonlar arası radyoko-
münikasyon servisi. 

Radyodifüzyon servisi : Doğrudan doğruya halk tarafından alınmaya mahsus yayınlar yapan 
bir telekomünikasyon servisi. Bu servis sesli yayınları, televizyon, resim nakli veya diğer nevi ya
yınları ihtiva edebilir. 

Telekomünikasyon: Telli, radyoelektrik, optik veya diğer elektromanyetik sistemlerle yapılan 
her çeşit işaretlerin, yazıların resimlerin, seslerin veya diğer her nevi haberlerin keşidesi, alınması 
veya emisyonu : 

Telgraf : Bir işaret kodu kullanmak suretiyle yazıların keşidesini sağlıyan bir telekomünikas
yon sistemi. 

Telefon: Sözlerin veya bâzı hallerde diğer nevi seslerin transmisyonunu sağlamak için vücuda ge
tirilmiş bir telekomünikasyon sistemi. 

Telgrafname : Telgrafla keşide edilmek üzere yazılmış yazı. Aksi tasrih edilmedikçe telsiz tel
graf name de bu tarife girer. 

Devlet telgrafnameleri ve telefon konuşmaları : Bunlar aşağıdaki makamlardan biri tarafın
dan verilen telgrafnameler ve yapılan telefon konuşmalarıdır. 

Bir Devletin Şefi ; 
Bir hükümetin şefi ve bu hükümetin üyeleri; Bir üye veya, ortak üyeye veya Birleşmiş Milletlere 

ait müstemlekenin, himaye idaresinin, denizaşırı arazi veya metbu arazinin, otoritesi, vesayeti veya 
mandası altındaki arazinin şefi; kara, deniz ve hava askerî kuvvetlerinin başkumandanları. 

Elçilik veya konsolosluk memurları; Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreterim ana teşekküllerinin ve 
yardımcı teşekküllerinin şefleri ; 

Lâhey Milletlerarası Adalet Divanı 
Yukarda tarif edilen telgrafnamelere verilen cevaplar da Devlet telgrafnamelerinden addolunur. 
Servis telgrafnameleri : Halen yürürlükte bulunan telgraf nizamnamesine bakılması. 
özel telgraflar : Devlet veya servis telgrafnamelerinden gayrı telgrafnameler. 
Servis konuşmaları : Halen yürürlükte bulunan telefon nizamnamesine bakılması. 
Halk muhaberatı : Halka hizmete hazır bulunan merkez ve istasyonların keşidelerini temin et

mek üzere kabul ettikleri bütün muhaberat, 
Radyokomünikasyon : Hertz dalgaları yardımiyie yapılan her türlü muhaberat. 
Hertz dalgaları : Frekansları 10 Kc/s ile 3 000 000 Mc/s arasında olan elektromanyetik dalgalar. 
(Telsiz) : Hertz dalgalarının kullanılmasını ifade eden genel terim. 
Muzır müdahale : Bir radyonavigasyon servisinin veya bir emniyet (1) servisinin faaliyetine 

engel olan veya radyokomünikasyon nizamnamelerinin hükümlerine uygun olarak faaliyette bulu
nan bir radyokomünikasyon servisini bozan veya sık sık kesen her türlü yayın veya endüksiyon. 

(1) Faaliyetleri bakımından devamlı veya geçici olarak, insan hayatının emniyeti veya servetlerin 
korunmasiyle doğrudan doğruya ilgili bulunan her hangi bir radyokomünikasyon servisi bir emni
yet servisi addolunur. 


