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REİS — Efendim, Veli Beyefendi, memur beyin ifa-
datı üzerine söz aldılar. Sonra tetkik ettim, sual takririnde 
imzaları yoktu. Mamaafih, sual tarzında söylemediler. Me
mur beyin ifadaüna karşı beyanatı umumiyyede bulundular. 

Sual takririndeki meseleye gelince : Bu hususta Fuat 
Bey bazı ifadatta bulundu. Şimdi, Emin Abdulhadi Beyle 
rüfekayi muhteremesi bu suale karşı verilen cevap üzerine 
bir mütalaa dermeyan edeceklerdi. 

S A D U L L A H M O L L A BEY (Trablusşam) — Takrir
de bendenizin de imzam vardır; fakat bu cevaptan bir şey 
anlamadım. 

E M İ N A B D U L H A D İ BEY (Nablus) — Telgraf mu-
haberatındaki teehhuratı garip bir surette ifade eden Hü
kümet memuru beyin müşevveş i fadaündan zannederim, 
gerek bendeniz ve gerek rüfekayi kiram bir şey anlamadık. 
Bendeniz yalnız bir şey anladım. Geçenlerde bir ilan gör
müştüm, bu ilanda deniliyordu ki, ahvali harbiyye dolayı-
siyle telgraf hatları meşguldür. Hükümet , Telgraf Nezareti 
bundan dolayı mesuliyet kabul etmez, yani bu suretle Ne
zaret mesuliyeti üzerinden atıyor ve attıkları için artık ken
dilerine vazife kalmadığını zannediyorlar. Bendeniz zanne
derim ki, bir vazife ifa etmek, yalnız mesuliyeti üzerinden 
a tmak veyahut bir mükafat kazanmak için değildir. Vazi
fe, vazife olduğu için ifa edilir ve ahvali harbiyye çoğaldık
ça, bilhassa Posta ve Telgraf Nezaretinin tezyidi faaliyet et
mesi icap eder. Şimdi, birçok mehazir serdettiler ve ahvali 
harbiyyenin fevkaladeliğini tasavvur ettiğimizi sarahatan 
yazmıştık. Posta ve Telgraf muhaberat ında o derece bataet 
meşhuttur ki, mektuplar ve telgrafnameleri gibi gelmiyor 
ve bu hal, elimizdeki müteaddit telgraf namelerle, gazelerle 
müzbettir. Eğer, telgraf hatlarının meşguliyeti esbabı meş-
rua ve muntakiyyeye müstenit ise, eğer müstacel telgrafna-
me kabul etmek imkânı yoksa, o halde herkesten üç kat üc
ret kabul ederek, böyle müstacel telgrafname almasınlar. 
Biz, istediğimizi ve halk istediğini mektup teatisiyle temin 
eder. Bununla beraber şunu da arz edeyim ki, bahsettikleri 
yalnız taşra hakkındadır ve ahvali harbiyye dolayısiyle böyle 
oluyor diyorlar; fakat burada Kadıköy'üne bir mektup dört 
günde gitmiştir. Halbuki , Köprü 'den Kadıköyü'ne günde 
onbeş sefer icra eden vapurlar vardır. Geçenlerde Sultan-
hamamı 'nda bir zata, bir mektup yazdım. O zat, bana yaz
dığı mektubun hamisinde diyor ki, postaların hali malum
dur, cevap yazacak olursanız, mektupları üç gün evvel ya
zınız ve üç gün evvel postaya veriniz. Bizim bu sual takriri
ni vermekten maksadımız, muahaze değil, bundan böyle 
iş gördürmekten ibarettir. Memur beyefendi bazı ifadatta 
bulundular ve alenen söylenilmesi münasip görüleyen ah
valden bahsettiler. Eğer meselede esbabı siyasiyye yoksa, 
bunları şimdi alenen beyan etmelerini talep ediyorum ki, 
biz de ona göre hareket edelim. Eğer esbabı siyasiyye var

sa, bunu da bildirsinler, daha doğrusu, hususî -mademki 
harp içindeyiz- telgraf muhaberatını kat ve tatil etsinler. 

REİS — Bazı maddeler beyan ediyorlar, buna cevabı
nız var mı Fua t Beyefendi? Fakat rica ederim sözlerinizi 
Meclise işittiriniz. 

FUAT BEY (Telgraf ve Telefon Umuru Müdürü) — 
Müstacel telgraf nameler... 

M E H M E T SAİT EFENDİ (Mamuretülaziz) — Rica 
ederim, yine kâğıda bakıp, okuma. (Handeler) 

FUAT BEY (Devamla) — Evet, müstacel teîgrafname-
ler bazı memleketlerde kabul olunmaz. Ezcümle İngiltere'
de müstacel telgrafname usulü yoktur. H a rp münasebetiy
le, idarelerin bazıları, müstacel telgrafnameleri kaldırdılar. 
Müstacel telgrafnameleri n bir dereceye kadar faidesi var
dır. Çünkü, muhaberatı hususiyyeye ait telgrafnameler pos
taya verildiği halde, bunların müstacel olanları tercihan ve 
takdimen keşide ediliyor. Arz ettiğim gibi, b u n u n yegâne 
meziyeti, bundan ibarettir, başka bir meziyeti yoktur 
efendim. 

E M İ N A B D U L H A D İ BEY (Nablus) — Bu müzake
renin NâzırBeyin huzurunda cereyan etmek üzere perşem
be gününe talik buyurulmasını rica edeceğim. Biz, mazide 
vuku bulan kusurları, muamelattaki teehhurat ve ademi me
saiyi sıracak değiliz. Bundan sonra çalışacaklarını Nazır Be
yin ağzından işitmek istiyoruz. Memur Bey, Nazır Bey na
mına bu hususta söz veriyorlar mı? 

FUAT BEY (Devamla) — Hay hay efendim. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, vaki olan sua
limize cevap vermek üzere gelen zatı muhteremin ita eyle
diği izahat üç kelime ile hulasa olunabilir. Karargâhı umu
mî mukarrer atı, Harbi Umuminin netayici gibi şeyler öte
den beri taayyün etmiş sebeplerdir; fakat biz biliyoruz ki, 
mevcut memurin ile, mevcut vesait ile b u n d a n evvel namı
nı hürmetle yadedeceğim Oskan Efendi zamanında , mem
leket cidden bir Posta ve Telgraf İdaresi gördü ve o günden 
bugüne kadar, ne posta teşekkül etti ve ne de telgraf. O zat, 
bu mevcut memurin kadrosuyla bu muamelat ı idare etti. 
Kezalik, Düyunu umumiyye İdaresi, yine memleketin ken
di evladıyla mevcut kadro ile ve muntazam bir idare ile me
denî memleketlerde olan teşkilat misillü güzel bir idare te
min ediyor. Bu, çalışmak ile olur. Bugün Avusturya ve Al
manya postaları " M a r d i n " e altı günde gidiyor. Halbuki , 
bizde sansür edilmiş bir mektup Diya/bekir 'e ancak yirmi-
bir günde gidiyor. Mukaddema bizde aynı vasıta ile, şimen
difer olmadığı halde daha çabuk nasıl gidiyor ve geliyor
du? Şimdi, mesela, İstanbul dahilinde, Kadıköy'den bir 
mektup buraya yirmidört veya otuzaltı saatte geliyor. Bun
lar herhalde sui idarenin tevlit ettiği şeylerdir. Muamelat 
sıkı bir surette kontrol edilirse bu haller olmaz. Oskan 
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