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Efendi, posta muamelat ından her kim şikâyet ederse etsin, 
pulsuz olarak doğrudan doğruya Nezarete müracaat sala
hiyetini vermiş idi ve herkes de açıktan açığa teehhür vu
kua geldiği vakit, hemen müracaat eder ve esbabı istikası
nı kendisine bildirirdi. Bendeniz pek iyi biliyorum, bizde 
Telgraf Başmüdürü Galip Bey vardı, o zatı bilmediği hal
de, akşam raporlarını ve postaları intizamı haberini alma
dıktan sonra Nezaretten çıkmazdı. Bunu bir usul ittihaz et
mişti. Mukaddema şimdiki vesaiti fenniye ve gerek şimen
diferler ve gerekse otomobiller mevcut olmadığı halde bi
le, hayvanlarla cer olunan postalar sekiz günde en uzak me
safeye gider ve muntazaman hayvanlarını getirirdi. 

Sansür meselesine gelince : Bendeniz de şiddetle san
sürün aleyhindeyim. Bu derece sansür olamaz ve dahilî kı
sımda sansür niçin oluyor? Bizim mektuplarımızı sansür
ler, askerler ikinci defa olarak niçin sansür ediyorlar? Bu
nu soruyorum. Eğer sansür ediyorlarsa, bu, hilafı usul olu
yor ve bu hilafı usul şeyi bize de haber vermiyorlar. Bu bi
zim hakkımızdır. Bizim mektuplarımız Heyeti İdaremiz ta
rafından sansür edildikten sonra, Nezarette de sansür edi
liyor mu, edilmiyor mu? Eğer Nezarette sansür edilmiyor
sa, mektuplarımızın vaktinde mahallesine vasıl olması icap 
eder. Sansür ediliyorsa, niçin Heyeti İdaremizi haberdar et
miyorlar? Bundan başka, diğer kısmı idarelerde de posta 
memurlar ı çok vazifesizlik gösteriyorlar ve hiç vazifelerini 
ifa etmiyorlar. Bendeniz de rüfekanın fikrine iştirak ede
rek diyorum ki, bu müzakerat kâfi değildir, Nazır Bey gel
sin bize teminatı kavi yy e versin, hiç olmazsa, bundan son
ra Avrupa medeniyetine dahil olduğumuz ve kapitülasyon
ları kaldırdığımız bir zamanda âlemin tariz ve tenkidine uğ
ramayalım. Binaenaleyh, bu müzakerenin ehemmiyetine bi
naen Nazırın huzuruyla icrası için Perşembe gününe tehi
rini teklif ediyorum. 

SALİM EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bendeniz de 
telgraf namelerde bir damga görüyorum. Postahanaler, bu 
telgrafnameler üzerine "pos t a ile vürud e tmiş t i r" diye bir 
damga basıyorlar. Bendeniz bu telgraf nameleri biriktiriyo
rum. Bunlar ile ileride Nezarete müracaat edeceğim ve be
dellerini isteyeceğim. Vermezlerse Sulh Mahkemesine gide
ceğim. Çünkü, kendi ikrarlarıyla sabittir ki, bu telgrafna
meler posta ile glemiştir. Mademki posta ile gelmiştir, şu 
halde niçin iki, üç misli para alıyorlar? Eğer bu telgraf na
meleri keşide edemeyeceklerse, para almasınlar. Geçende 
Karahisar gibi yakın bir mahalle müstacel bir telgraf çek
tirmek için adamımı gönderdim. Karahisar, manat ıkı har-
biyyeden değil. "Karahisar için bir iki gün zarfında müsta
cel telgraf alamayız, çünkü gidemez, fakat adi verirseniz posta 
ile göndeririz" cevabını vermişler. Biz, mektup göndermesi
ni bilmez miyiz? Neden adi bir mektup için 15 kuruş telgraf 
bedeli verip telgrafnameyi posta ile gönderteceğim? Elhâsıl 
posta ve telgrafhanelerimizin ahvali bundan ibarettir. 

Bilhassa şu bir iki ay zarfında "pos t a ile gelmiştir" 
damgalı telgrafnameler o kadar çoğalmıştır ki, bu nevi telg
rafnameler, âdeta dosya oluyor. Bu suretle biriktirdiğim telg-
rafnamelerin bedelini ya Nezaret verecek yahut Sulh Mah
kemesine gidip hakkımı talep edeceğim. Bunun için bun
lara bir cevabı şifahî vermelidirler. Yani, demek istiyorum 
ki, Nazır Beyefendi bu suallere bir cevap hazırlayarak gel
sinler. 

REİS — Bu sual takririnin ipkasıyla müzakerenin ge
lecek Perşembe ruznamesine tehirini teklif ediyorlar ki, bu 
meselei mütekaddimedir. Bunu Heyeti Celileden soracağım. 
Bu suretle tehiri müzakereyi kabul edenler, lütfen el kaldır
sın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir efendim. 

Nazır Beye tebligat icra edeceğiz, gelirler cevap verirler. 

IV. — M Ü Z A K E R E E D İ L E N MEVAD 

1. — Kâtibi Âdi Kanunu layihası. (1) 

REİS — Ruznamemizde, Kâtibi Adi Kanunu vardır, 
" 6 1 " inci maddede kalmıştık, buyurun efendim okuyunuz : 

Madde 61. — Hariçte bi t tanzim Kâtibi Adllerce tas
dik edilen evrakın derecei mevsukiyyeti, yalnız tarih ve im
zaya münhasırdır. 

REİS — Madde hakkında bir mütalaa var mı efendim? 

E M A N U E L E M A N U E L Î D İ E F E N D İ (Aydın) — 
Efendim, b u " 6 1 " inci madde ile b u maddeden sonra gelen 
" 6 3 , 64, 6 5 " inci ve diğer maddeler zannedersem Kâtibi 
Adi Kanununun en mühim maddelerindendir. Çünkü, Kâ
tibi Adi Kanununu tanzim etmekten ve onun tanzim ettiği 

(1) Evveliyatı 23, 25, 26, 27, 28 inci mikad zabttkrmdadır. 

senedatta bu kadar külfet ve meşakkati ihtiyar etmekten 
maksat , o evraka bir kuvvet vermektir. Bu kuvvetin neden 
ibaret olduğu, mezkûr maddeler ile tarif edilmiştir. Layi-
hai Kanuniyye, en evvel harice tanzim edilmiş olan evrak
tan başlamıştır. " 6 1 " inci maddede, böyle hariçten tanzim 
edilmiş evrakın mevsukiyyeti, yalnız imzaya münhasırdır de
niliyor. Bu pek doğru değildir. Fakat imza tasdikinden baş
ka, diğer bir hâl daha tasavvur olunabilir ve bendeniz zan
nediyorum.ki , onun da buraya ilavesi lazımdır. 

Elinde bir senedi adi olur, sahibi imza olan medyun 
veyahut müteahhi t , imzasını gidip Mukavelat Muharrirliği 
dairesinde ikrar edecek olursa, bundan iyisi olmaz. Fakat, 
sahibi ima ya hazır değildir veyahut Mukavelat Muharrir
liği huzurunda imzasını ikrar etmek istemiyor. Halbuki , 
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