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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Onuncu triiıkait 

24 , 11 . 1927 Perşembe 

Hasan Beyin riyasetlerinde akdolunarak bazı ze
vatın intihap mazbataları tasdik edildi. 

Samsun - Amasya şimendifer hattının kuşat me
rasiminde bulunmia'k üzere Meclisi Âlî namına giden 
heyetten mevrut telgraf name okundu< 

Müteakiben As'kerî Ceza Kanununun 48 noi mad
desinin tefsirine ve Rıza oğlu Ali Fethi Efendinin ba

kiyeyi müddeftü cezaiyesinlin affına müteallik mazba-
ıtaüar müzakere ve kabul edildikten sonra linikata 'hi
tam verildi. 

Reis 
Reisvekili 
Hasan 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Kâtip 
Rize 
Ali 

» > > • • « 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. ı— Başvekâletin 1927 senesi bütçesine beşbin 

lira tahsisatı munzama ilâvesi hakkında kanun lâyihası. 
(Bütçe Encümenine) 

2. '— Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar 
hakkında kanun lâyihası. (Hariciye, Maliye ve Bütçe 
Encümenlerine) 

Teklifler 
/. — Aksaray Mebusu Kâzım Beyin, avarız akçe

lerinin belediyelere devri hakkında teklifi kanunisi. 
(Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

Tezkereler 
/. — Bir zatin İstiklâl madalyasıyla taltifi hak

kında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye Encü
menine) 

2. >— Pazarcığın Kızkapanlı aşiretinden Mustafa 
oğlu Mehmet'in idamı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Adliye Encümenine) 

3. — Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin tadiline dair kanunun yirmiyedinci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Maliye ve Büt
çe Encümenlerine) 

4. — Memurin Kanununun 47 ve 90 ncı madde
leri hükmüne nazaran, 2 Mart 1334 tarihli kanunun 
ikinci maddesinin mülga olup olmadığının tefsiri hak
kında Divanımuhasebat {Riyaseti tezkeresi. (Divanı-
muhasebat, Dahiliye, Maliye ye Bütçe Encümenle
rine) 

5. — Muhasebei Umumiye Kanununun 57 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Divanımuhasebat, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
/. — Zabitan ile muamelât ve hesap memurları

na verilmekte olan tayin zammından kazanç vergisi 
katedilip edilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/7 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Gümrük tarifei umumiyesine merbut mevad-
dı kanuniyede münderiç muafiyet, dara ve zuruf me
sailinden dolayı ashabı eşya ile gümrük idareleri ara
sında zuhur eden ihtilâfatın da tarifeyi umumiyenin 
tatbikatından mütevellit ihtilâfat misillu heyeti hük-
miyece tetkiki lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiri hak
kında 3/8 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

»•<«^~ •*« 
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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14,30 

REİS : Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : A l Bey (Rize), Necip Ali Bey (Denizli) 

3. — İNTİHAP MAZBATALARININ TASDİKİ 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim, Hakkı Bey
le Münip Beyin mazbatai intihabiyelleri gelmiştir. Ay
rı ayrı reyi âlînize arz edeceğim. 

Hakkı Bey (Van), 

REİS — Efendim, Ruznameye geçmezden evvel, 
Edirne'ye giden heyetten bir telgraf gelmişti; o oku
nacaktır.. 

i. — Büyük Millet Meclisi namına Edirne Kur
tuluş Bayramına iştirak eden heyetten mevrut tel-
grafname : 
Ankara'da Büyük MiHet Meclisi Riyaseti Gelilesine 

îstanbufdan hareket olunduğu sırada şimendifer 
kurnpanyasmca bayraklarla tezyin edilmiş olan va
gonlarımızın Kuleli Burgaz'a gelmesi üzerine bayrak
ların indirilmesi istasyondaki Yunan kumandanı ta
rafından tekif edfiJdi., 

Bu teklif tarafımızdan reddedildi. Kumandan 
amiri lüle muhabere ederek trende bulunan bayraksız 
diğer vagona geçerek bu suretle yolumuza devam 
edebileceğimizi ve bayraklı vagonların olduğu gibi 
Uzunköprü'ye dade olunacağım bildirdi. Heyet va
gonu terketmeyerek ve bayrakları indirmeyerek Uzun 
Köprti'ye avdeti iterdi eyledi. Şimdli Uzun Köprü' 
den otomobillerle Edirne'ye hareket edeceğiz efen
dim. 

24 Teşrinisani 1927 
Reis VefciU 

Refet 

REİS — Reşit Galip Bey, söz sizindir. 
Dr. REŞİT GALİP BEY (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar, birkaç gündür aramızdan ayırdığımız 
heyetin Edirne'ye azimeti esnasında tesadüf ettiği 
suimuamekye dair gazetelerde bazı havadis okuyor
duk ve arkadaşlar arasında teati olunan bazı sözlere 

REİS — Mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın.^ Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir.: 

Münip Bey (Van), , 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştlh-. 

de muttali bulunuyorduk.; Şimdi okunan bir telgraf 
bize hadisenin resmî bir lisanla vukuunu teyit eden 
bir vesika mahiyetinde olduğuna göre hadise üze
rinde sei muameleye maruz kalmış heyeti gönderen 
bir Meclis olarak düşünebiliriz ve konuşabiliriz. An
laşıldığına göre heyetimiz Kuleiiburgaz'a vardıktan 
sonra oradaki Yunan zabitinin bayraklarımızla süss 
lenmiş vagonların huduttan iteri geçilmeyeceğine 
dair biir itiraz ve mümanaatine maruz kalmıştır. Bey
nelmilel hukuk ve münasebet noktai nazarından ve 
Yunanistanla aramızda mevcut müesses muaihedat 
noktai nazarından buradaki Yunan memurunun veya 
onun mensup bulunduğu Yunan hükümetinin böyle 
bir mümanaata hakkı olup olmadığı noktasını hükü
metimiz, elbette derinden derine ve meselenin lâyık 
olduğu ehemmiyetle mütenasip bir dikkat ve hassa
siyetle tetkik edecektir. 

Benim her şeyden evvel tetkik edilmesini talep 
edeceğim bütün bu mümanaati hadise esnasında bizon 
hepimize bir hürmetsizlik veyahut hürmette noksan 
gösterilımiş olup olmadığının tespiti cihetidir. Eğer 
böyle bir hürmetsizlik vaki olmuş ise meselenin ma
hiyeti elbette büsbütün değişecektir. Eğer böyle bir 
hürmetsizlik vakti olmuş ise o heyetin mensup bulun
duğu Türk heyeti kendi Mebuslarına ve Büyük Mil
let Meclisini temsil eden bir heyete hürmetsizlikte 
bulunanlara karşı millî vaziyeti alabilmeye mukte
dir bir millettir. O heyet şimdiye kadar millî izzeti 
nefis mesailinde en büyük hassasiyeti göstermiş bir 
Meclisin heyetidir ve o Meclis de milli izzeti nefis 
noktasından dünyada hiçbir milletten geri kalmayan 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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ve böyle hürrnetsizlk muamelâtını müsamaha ile I 
geçirtişmeyecek olan Türk Milletinin heyetidir. 

Muhterem arkadaşlar, hadisenin bana verdiği fi
kirlerden birisi şudur: 

Bizim heyetlimiz oraya vardığı dakikada Yunan 
zabiti her sene vagonun bayraklarla geçtiğini görme
ye alışmış Yunan memurlarını derhal vagonu tevki
fe amade bir vaziyette bulmuşlardır. Bu bize hadi
senin daha evvelden mürettep ve müstahzar olduğu
nu ve Yunanlıların heyetimiz daha yola çıkmadan ev
vel hudut üzerinde böyle bir bayrak hadisesi çıkar
maya hazırlanmış bulunmalarını ispat eder. Hepimiz 
pekiyi hatırlarız kli; biz dört seneden 'beri her yıl 
başında hükümetimizden Yunanistan'la aramızda 
dostane münasebat cereyan etmekte olduğuna, dosta
ne münasebat idame edilmekte bulunduğuna dair taf
silât almaktayız. Her yıl başında hükümetin devletler 
üzerinde verilen izahatı meyanında Yunan dostluğun
dan bahsedilmesi bir teamül halini almıştır. Eğer ara
mızda hakikaten böyle (bir dostluk var idiyse ve var
sa o dostluk bu hadise ile nasıl kabili teliftir? Bina
enaleyh tespit edilmesi lâzımgelen ikindi nokta, Yu
nanlılarla aramızda hükümetimizin her yıl başında I 
bizi (temin ettiği gibi 'böyle yıllanmış bir dostluğun 
hakikaten mevcut 'Olup olmadığı noktasıdır. Hudutta 
bu defa tesadüf ettiğimiz hadise dolayısiyle düşünü- I 
lecelk noktalardan birisi de mürettep, mutasavver ve 
müstahzar olduğu anlaşılan bu hadisenin Yunan hü
kümeti tarafından hangi maksadı istihdafen istihzar 
ve tertip olunduğu noktasıdır. Burada mülâhaza iki I 
istikamet alıyor. Birisi Yunanlıların Bayrak hadisesi
ni kendilerinin de pek iyi vakıf bulundukları Edirne 
'kurtuluş bayramının Yunan efkârı umumiyesinde ve I 
hiç olmazsa Edirne'ye civar havalide husule getire- I 
'bileceği acı 'hâtıraları tadil edebilmek için bir vasıta I 
diye kullanmayı düşünmüş olmasıdır, ikincisi: Bu I 
hadisenin daha muğlâk ve daha şamil bazı esbap ve 
avamile merbut bulunmasıdır. Bunların hangisinin I 
daha ziyade hakikate karip olduğunun tezahürüne in- I 
ıtıllzaıren şuınıu liıdldlia edelbffiırliız (k'I; bu: hıadteye sebep I 
olarak gösterdikleri mazeret tamamen vahî ve tama
men beyhudedir. Demişlerki vagonumuz Türk bay- I 
rakliarıyla süslenmiş olarak geçerse bu bayraklar he- I 
yetinize sui muameleyi davet edebilir. Muhterem ar- I 
kudaslar, hepimiz pek iyi biliriz ki orada şimdi ve 
daha evvelden mütemekkin ve sakin olan insanlar I 
ebâencet Türk bayrağının karşısında şapkalarını ve I 
başlarını yerlere kadar, eğerek selamlamaya alışmış I 
insanlardır^ (Alkışlar). ' 

Son beş, on yıhn hadisatı ve bilhassa Edirne'de, 
İstanbul'da, İzmir'de senei devriyeleri tesit edilen 
hadisatı bu kadîm hürmet ve muhalbbetli eksiltmiş 
olsa bile elbette o adamların o kadar hürmet ettik
leri bayrağa taarruzlarını ihzar edecek kadar kendi
lerine cesaret de vermemiştir. Edirne'de, İstanbul'da 
ve İzmir^de bütün cuşişimizle tesit ettiğimiz hadisat 
orada sakin olan ahaliye, bayrağımıza taaruz etmek
ten ziyade onun önünde kadim hürmetlerinden da
ha fazla büyük hürmet ile eğilmeği telkin etse ge
rektir. (Bravo sesleri), 

Hudut üzerinde resmî dost telâkki ettiğimiz kom
şumuzun hiçbir suretle kalbili tevil göremediğim bu 
hareketinin esbabı haîkikiyesinin zahire çıkarılması
nı hükümetten istemek vazifemizdir, borcumuzdur. 
(Elbette sesleri). Hudut üzerinde resmî dostumuz Yu-
nanistanla bundan sonra bu gibi hadisatın teakup 
ve tevalisine meydan vermeyecek tedabiri bütün asa
biyet ve hassasiyetle talep etmek bütün şiddet ve kuv
vetle ittihazını hükümetten talep etmek vazifemiz ve 
borcumuzdur. Eğer hükümet tevali edecek tetkikatı 
esnasında daha evvel temas ettiğim gibi Türk izzeti 
nefsi millisini rencide edecek bir safhaya tesadüf 
ederse bu safhadan meclisimizi malumalttar ettiği za
man bizden alacağı cevap şimdiden muayyen Ve 
mütezahir olan cevaptır. Türk Milleti ve Türk Mil
let Meclisi için izzetinefsi millî noktasında ittihaz edi
lecek kararlar için nevi, derece ve mikyas yoktur. 
Hürmetsizlik karşısında, hakaret karşısında bu mil
letin ittihaz edeceği karar bir tanedir ve o karar her
hangi vaziyet karşısında bulunursak bulunalım der
hal ittihaz ve tatbik olunur. (Açık söyle sesleri). 

YUSUF BEY (Denizli) — Derhal hududu tashih 
ederiz. 

Dr. REŞİT GALİP BEY (Devamla) — Hiç 
bir millet bilmese bile bizim çok yakından tanıdığı
mız ve bizi çok yakından tanıyan Yunan milleti hiç 
'olmazsa bunu iyiden iyiye bilmesi 'lâzımdır. (Bravo, 
sesleri, alkışlar) 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi namına 
büyük zaferi tesiden gönderilmiş olan heyete Yuna
nistan memuru tarafından hilafı nezaket bir muame
le yapılmıştır. Edirne bizini için her zaman tesit edi
lecek bir Türk ülkesidir, bir Türk 'yurdudur. Bunu 
bulgun tesit etlüiğıimliz ıgübi yaırıın da, öbüirigün dle.ve her 
zaman da tesit edeceğiz. Yunanistan'dan bundan baş
ka bir muamele beklemek esasen nabemehaldir. Esa
sen Yunanistan, büyük 'bir Yunanistan hülyasıyla ve 



t : 11 28 . 11 i 1927 C : 1 

birçok hamilerinin himayesi altında Anadolu'ya za
limane ve gaddarane (bir surette saldırdıktan sonra 
miîbeccel ordumuzun fedakârane hizmetleriyle mem
leketten tart vte teb'it edilmiş hacil ve rezil bir vazi
yette Yunanistan'a kadar kaçmıştır» Fakat sulhu ci
han muhafazası, memlekette ve bütün cihanda mev
cut olan harp yorgunluğu dolayısıyla akdettiğimiz 
muahedaita ve şimdiye kadar riayet ettiğimiz muahe
de ve itilâfnamelere rağmen Yunanistan bunların 
hiç birinin tatbikinde ve hatta kendisine misafirkâ-
rane hareket ettiğimiz gaip, kahir bir mevkide iken 
bazı menafide bile müsamaha ettiğimiz halde Yu
nanistan bunu hâlâ tatbikte dahi mütereddittir. Bay
raklarla ve defne dallarıyla tezyin edKUmiş olan ^ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi namına giden bir he
yetin müruruna mümanaat edecek kadar küstahlık 
göstermiştir. İJsmet Paşa Hazretlerinin tahtı riyase
tinde bulunan kabinemizin hassasiyetle ve milletlin 
şerefiyle mütenasip bir surette tetkik, tamik ve mü
dafaa edeceğine tamamen kani olmakla beraber bir 
dereceye kadar bu hadiseyi hüsnü telâk
ki etmekte lâzımgelmektedir. Şu itibarladır k!i bu hâ
dise bizi dikkat ve teyakkuza davettir ve gayri tabiî 
teessüs eden ahvalin suitefehhümlere ve iki devlet 
arasındaki bu gün ve yarın hudusu muhtemel suiıte-
fehhümleri izale edebilecek veçhile tashihi hudut yap
mağa davet ediyor. Edirne'nin hayatı Türkiye'nin 
istiklâli bu hadise dolayısıyla böyle bir vaziyeti gös
termektedir. 

Binaenaleyh Yunanistan memurininin bu neza
ketsiz muamelesi dikkat ve intibah ve teyakkuza da
vet etmekle beraber Yunanistan'a mahsus ve lâyık 
bir muamele olduğu için teessürle bile karşıîanma-
mahdır. Yunanistan mağlup olmuştur. Gayri kabili 
kıyam, mefluç bir halde memleketimizden tardedi.-
ımiştir. Buna rağmen cihan sulhu umumisinin muha
fazası için birçok fedakârlıklar yapılmıştır. Fakat ya
pılan muahedata rağmen hâlâ hiçbir şey yapmış de
ğildir. Bilâkis Edirne'nin kulağının dibinde hayat ese
ri göstermektedir. Bunun için hükümetten bu mese
leyi kemali ehemmiyetle tamik ve her halde milletin 
şerefiyle mütenasip bir surette tetkik etmesini teklif 
ye rica ederim. 

YUNUS NADÎ BEY (Muğla) — Yunanistan 
Sulh akdettikten sonra iki memleket münasebatının 
tabii, hatta mümkünse dostane bir mecra alması için 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gösterdiği hüsnü- j 
niyeti ve sarfettiği mesaiyi biz yakından biliyoruz. | 
Yunanistan tarafından dahi zaman zaman bu vadide I 

teminat verildiğine şahit olmaktan ha l değiliz. Ma
mafih diğer emsal ve esbabından sonra son defa Edir
ne'nin kurtuluş bayramına Türkiye Büyük Millet 
MeclM namına giden heyetin - Kuleliburgaz'da ma
ruz kaldığı «ret ve mümanaat muamelesi Yunanistan' 
la Türkiye - arasında husulü - Yunanistan için bil
miyorum - ne dereceye kadar fakat - Türkiye Cum-
huriyetince - ki bizce malumdur - Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin kemâli samimiyetle talep edildiği 
bizce malum olan hüsnü münasebatın, dostane müna
sebetin teessüs edebileceğini çok şüphede bırakan bir 
delildir. Ben öyle telâkki ettim, 

Edirne Türkiye'de kaldıktan sonra Türkiye'nin 
aksamı sairesliyle Edirne arasındaki şimendifer mu
vasalasından Edirne'ye has olarak Türk trenlerinin 
Türtk vagonlarının KuleÜiburgazla Karaağaç ara
sında - Türk toprağından geçer - ki seyyahati esas 
kabul edilmiştir ve bunun başka türlü hali imkânı 
da yok idi. Bu, Sırbistan'ın gayretiyle o zaman Yu
nanistan'a temin olunmuş bir menfaat idi ki, Türk 
tarafım da temin etmek üzere Kuleli ile Karaağaç 
arasında Türklere mahsus transit esası kabul edilmiş
tir ve o günden bu güne kadar Edime kurtuluş bay
ramı her sene tekrar edildikçe buradan giden tren
ler az çok bayraklı olarak bu huduttan geçmişlerdir. 
Binaenaleyh bir mâsöbak vardır İki, Türkler ledelik-
tiza bayraklı vagonlarla dahi geçebilirler demektir.; 
Binaenaleyh dört sene sonra Yunanistan'ın bayraklı 
vagonu geçirmek istememesi iki memleket arasında 
teessüsü arzu olunan dostluk münasebatmın Yuna
nistan'ca öyle dostluk münasebatına o kadar lüzum 
görülmemekte olduğunu gösteren bk alâmet ve bir 
hareket olsa gerektir. Ben böyle telâkki ediyorum. 

Ey, böyle olunca: Yunanistan'la bizim görüle
cek hesabımız bu vagonların 'bayraklarla geçip geç
memesi meselesinden ibaret değildir. Yunanistan Tür
kiye'ye karşı ahden ifasına mecbur olduğu mesaili 
ifa etmemekte veya ifa edememektedir. Her ikisi de 
kendisi için mucibi af hareketlerdir, ifa etmemekte 
ise, meselâ mübadele mukavelenamesinin baştan ni
hayetine kadar tamamen mukaveleye muhalif bir 
cereyanda bulunduğu ve elyevm Yunanistan hükü
metinin gerek Lozan'da vazettiği imzaya ve gerek 
muahharen verdiği imzalara riayet etmemekte bulun
duğu malum bir hakikattir. Yunanistan'ın ifa etme
diği bu taahhütler ise Türkiye 'Cumhuriyetinin ve 
Türk vatandaşlarının hukukuna taalluk etmektediTi 

Ihkalkı hak edilmeyen bu hukukun hesabı artık 
dost olmadığı anlaşılan Yunanistan biraz sıkı sorul-
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rnalk lâzımıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu hesahatı 
sarmak Ibizim tarafımızdan Yunan&tain'ı biç'bir veç
hile tazyik mahiyetinde olamaz. Biz ancak muahe-
dat mucibince müesses olan hukukumuzu talep ede
ceğiz. Ve 'bu hukuk ifa edilmediği zaman taahhüt
lerini ifa etmeyen devlete karşı ne muamele yapılır
sa Yunanistan'a bizde onu yapacağız. (Bravo ses
leri, alkışlar) Yapmağa mecburuz. Bu Kuleliburgaz, 
Meriç hattı meselesi Burgazla Karaağaç arasındaki 
gayri tabiî vaziyetin esbaibı ine olduğu son zamanlar
da (iyiden iyiye anlaşıldı. 

Bu bayrak hadisesi bize hatta Yunanistan'a çün
kü sulhu ımüemmen kılmağa hadim herhangi bir 
vaziyet yalnız bir taraf için değil, esasen sulh için 
alâkadar olan bir meseledir. O halde alâkadar olan 
her taraf için aynı derecede haizi ehemmiyettir. Bi
naenaleyh 'bu gayri taibiiî vaziyeti, bize biraz cebir 
ve zor ile (kabul ettirmiş olan Avrupa, şu bayrak ha
disesinden ve ondan çıkabilecek netayiç ve avakıp-
ıtan, yapmış olduğu hatanın akıbetini şimdi düşünse 
bu gayri tabiî hattın teessüsünde biz Yunanistan'la 
mulkavele addettikse de sulhu esasen Avrupa ile - ak
detmiş olduğumuz ve Avrupa ile çekişe çekişe sulhu 
istihsal etmiş bulunduğumuz malumu alileridir. Bu 
gayri ta'biî hududun bu suretle gayri tabiî olarak te
essüs etmesinde bilhassa Sırp murahhaslarının 
yani Yugoslavya murahhaslarının musir ve talepkâr 
olmuş olduğunu o zaman 'biliyorduk. Fakat esbabını 
'bilmiyorduk. Esbabını da son zamanlarda öğrendik: 
Selanik üzerinde bir malhreç istiyordu, Yugoslavya 
Devleti Lozan'da iken Yunanlılarla konuşmuşlar. 
Gerek şimendifer güzergâhı ve gerek Selanik'te toir 
mahreç, tıpkı Yugoslavya arazisi gibi bir mıntıka ve
rilmesini Yunanlılar kabul ederlerse Yugoslavyalılar 
da Türkleri ileri geçirmemeye çalışacaklarını kabul ve 
hunu aralarında mukaveleye raptetmişler ve kon
ferans sahnesinde Türklerin Meric'i geçmesi şöyle 
ohır 'böyle olur diye müdafaa etmişler ve bu sakîm 
neticeyi temin etmişlerdir. 

Ahiren serbest mıntıka meselesinin aldığı şekil de-
malumu alileridir. Yunanlılar biran kabul etmişlerdi, 
tebeddülü hükümet esnasında 'baktılar ki; kazandık
ları sakîm harekât aşağı yukarı Selânik'i tehlikeye 
vermektedir. Ondan imtina etmişlerdir ve bundan do
layı ikindi bir hadise olarak Yunanistan'la Yugos
lavya arasında sulhu tehlikede bırakan bir hadise va
ziyeti vardır. Hülâsa bu tarihçisine ait olarak Ka-
raağaç'ın ve Karaağaç'la Kuleli arasındalki gayri ta
bii vaziyetin tashihi esasen lâbüttür. Bir hata gibi 
görünürj (Bravo sesleri) Bu tashihin lüzumunu Lo

zan Sulh Konferansının bu hududa müteallik ve bi-
lâhara meydana çıkan diğer malumat ile sakameti 
zahir olan tafsilâtla şahittir ki; orada o zaman alâ
kadar dernekler - Yunanistan ve Yugoslavya da
hil - doğru hareket etmemişlerdir. Sulhu samimi-
yetlle tesis etmek lâzımdır, fakat sulh samimiyetle te
sis olunmamıştır. Türk Edirne'yi, Türk toprağına 
rapteden şimendifer için kabul olunan bu gayri ta
biî vaziyet zaman zaman nahoş netayiş verebilir. Her
halde hiçbir Türk tasavvur etmiyorum ki, hiçbir ha
dise, meselâ şu 'bayrak hadisesi de ol
masa hile Edirne'ye giderken Kuleli ile 
Karaağaç arasında fena fikirlerle meşbu olmaktan 
kendisini kurtarsın... Binaenaleyh her halde hudut 
tashih edilmelidir. Ve şimdi bu bayrak hadisesiyle 
Yunanlılar' da diyorlar ki; bu hududu tashih ettiri
niz. (Bravo sesleri, alkışlar) İlk dtefasında hadis ol
muş bir mesele olsa idi, ilk Türk heyeti bayrağı ile 
oradan geçerken, hayır bu proitokola muhaliftir, 
hukuku düvel prensiplerinde şöyledir, böyledir demiş 
olsalardir, ayrıca Ibellki hu noik'tayı nazardan mütalaa 
oluna'bilirdi. Halbuki, maseibak; Yunanlıların şimdi 
tatbik ettikleri hareketten başka türlüdür. Yunanlılar 
şimdiki hadiseleriyle yeni bir vaka ika etmiş ödüyor
lar. Biz bayrakla geçerken onlar bu bayraklı vagonu 
geçirmek istemiyorlar. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Sırtları kaşını
yor. 

YUNUS NADİ BEY (Devamla) — Benim söy
leyeceğim; münferiden bayrak hadisesine ait olarak 
yapılacak tahkikatta, dikkat ve basiret talebinde Re
şit Galip Bey biraderimizle temamen ve aynen müş
terekiz. O bir vazifedir ki, İsmet Paşa hükümeti şim
diye kadar yapmaktadır ve elbette katiyetle yapacak-
tir. Fakat ben fazla istiyorum. Yunanistan bu ha
reketiyle, bizim iki memleekt arasında dostluk te
essüs etsin diye perverde ettiğimiz hüsnü niyatı, 
hüsnü telâkki etmemekte olan bir memleket olduğu
nu ispat etmiş bulunduğu cihetle, Yunanistan'ın bize 
karşı ahten ifasına mecbur olduğu mesail ki; hepi
niz biliyorsunuz. Gayri mübadil Türklerin hukuku 
verilmemekle onlar aç ve biilâç cezalanmaktadırlar. 
Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin akdettikleri itilâf na
meden sonra bir, iki ay zarfında yapılacak yeni ta-
âhhüdatı dahi henüz ifa etmemişlerdir. İmzasına ria
yetsizlik gösteren devlet dünyada nadir görülmüş 
dense sezadır. Ben bayrak mesdesinin, bu hudut 
meselesinin sureti mahsusada tahkiki ite beraber Yu
nanistan'ın bize karşı ahdlen ifası mecburiyetinde bu-
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îuöduğu mesailin kemâli ehemmiyetle taMbedilmesi-
ııi talep ediyoruım ((Bravo sesleri), 

Bu hadiseden sonra artık (müsamahaya cevaz 
yoktur. Eğer Yunanistan'la dost olmaklığınuz mu
kadder ise bu ancak Yunanistan'ın bize karşı ahden 
ifasına mecbur olduğu mesaili aynen ve harfiyyen 
ve vakiît ve zamanı ile lifa etmesi ile 'kabildir. Ve 
illâ imkânı yoktur. (Alkışlar).; 

MAZHAR MÜFİT ©EY (Denizli) — Arkadaş
lar, Yunan mesailine müteallik söz söylemek için ne 
aaimlaın bumalyai çıltomışılm, kaitliyetle bfir 'şey iiddlila et-
mlşîmddr: 

Yunanistan'la yapılan muahedatı, Yunanistan'ın 
muahede için bize verdiği sözlerin hiç ehemmiyeti 
yoktur. Çünkü, Yunanistan o muahedatı ifa edecek 
bir rrüllet değildir. Bütün Yunanistan'ın harekâtı hep 
ekzantrik, halbuki biz Türkler böyle eksantrik mu
amele 'bilmeyiz. Söz verdimki, bir mukavele akdet-
tikmi, onun bütün ahkâmını harfiyyen ifaya ahdü 
ıni'sak ederiz. Fakat karşımızdaki 'böyle değildir. 
Şimdiye kadar Yunanistan'la, muhterem Yunus Na-
dii Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi, mübadil ve 
gayri müibadil Türkler hakkında akdedilmiş ne ka
dar muahedelerimiz vardır, evvelâ Tevfik Rüştü 
Beyefendinin, bilâhara Şükrü Beyefendinin akdettik
leri muahedatı bir aya kadar yapacaklar, yirmi gü
ne kadar yapacaklar, kâh Meclisleri yenliden intihap 
olunur ve kâh Heyeti Vekilesi intihap olunacak olur. 
Reî&icumhur intihap olunacak denir. Hep yalan, hep 
yalandır. Kendisi de yalandır. 

TALÂT BEY (Çankırı) — Grek yalan demek 
değülmi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Yunan 
hükümetinin bir memuru bizim arkadaşlara dıiyorki; 
efendiler, ilerde muhacirler vardır. Belki o muha
cirlerin bir sui muamelesine uğrarsınız, biz bunu 
menedemeyfe, v 

Efendiiler, bir hükümetin ağzına yakışacak lâfını 
bu? Bir hadise zuhur ederse 'bu hadiseyi menede-
mem diyor. O halde efendiler, hükümet yoktur. Ma
demki hükümet yoktur, bizim bayrağımızı geçintme-
yenin kafasına vurur ve bayraklı vagonumuzu ge
çirtiriz. (Alkışlar)! 

Mademki ufak bir hadiseyi men'e kendisinde 
kudret görmüyor. Nasıl ki arkaldaşlianmız Yunan hü
kümetinin söylediği mesuliyeti kabul ederek biz ge
çleriz diyecek kudreti kendilerinde görmüşlerdir. Hal
buki koca bir hükümet o iktidarı kendisinde görme
miştir. O halde ne söz söyleyeceğiz, ne uğraşacağız, 
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bayrağımı mı geçirmedİn, eğer hükümet isen böyle 
hadlisatı mene muktedir değilim deme. Sonra birşey 
daha var efendiler; 

Lozan muahedesi mucibince oradan geçmek ser
besttir. Hatta şunu da söyleyeyimki; bu serbestiye 
nezaret etmek için Cemiyeti akvam denilen o cemi
yetin birde komiseri vardır. Orada güya bu muamelâ
tın serbesti! ceryanına nezaret edecek bilmem o ko
miser efendi nerededir, (Uykuda imiş sesleri) 

Efendiler; eğer Edirne kurtuluşunu tesitten do
layı bunların canları sıkılıyorsa yüz sene evvel olan 
Navarin vakasını Yunanlılar tesit ettikleri zaman biz 
hiçbir şey söylemedik. Onlar bir kaç yüz sene evvel
ki bir mağlubiyetimizi tesiit ediyorlarda biz ses çıkar-
rmyoruzda onlar bizim Edirne'mizin tesidine neden 
razı ıdîmuyodar? Ve zannediyorumki, bunlar ani ha
diseler değildir. Edirne'nin tesidi yüreklerinde ne acı
la* bırakıyor M, oraya giden heyetimizin müruruna 
mani olacak tedabiri olsun alıyorlar. O halde bun
lar her zaman tekarrür edecektir. Çok sözle sizi 
tasdik edecek değilim. Bugün bayrak meselesi, Öbür-
gün bilmem ne meselesi... Bu mesail daima tekerrür 
edecektir. 

Çünkü kendilerinde samimliyet yoktur. Çünkü 
kendilerinin itirafları veçhiylede Yunanistan'da hükü
met yoktur. Kendisi söylüyor. Samimî olmayan, gay
ri muktedir olan bir hükümete, kahir bir ele malik 
olmayan Yunanlılara karşı, bizim heyetimize, bizim 
intihap ettiğimiz arkadaşlarımıza ve bilhassa o he
yeti hamiil olan vagonu tezyin eden bizim kanımız, 
hayatımız olan bayrağımızı böyle tahkir eden bir 
hükümete karşı bendeniz o kadar nezaket bilmiyo
rum, kafasına yumruk vurulur. 

Bayrak gider. Bayrak geri gelmez, binaenaleyh 
ben ne kadar müteessirsem hiç şüphesizki îsmet Paşa 
kabinesinin bu meseleyi benden daha ziyade mütees-
süır oflamak ve belki heyecanla söylüyorsam onüJar da 
ha durendiş, daha makul bir suretde tetkik edecek
ler ve sağlam bir neticeye rapteyleyeceklerdir. Bun
da hiç şüphem yoktur. Yalnız hükümetten şunu is
tirham ederim ki evvel ve ahir burada arzettiğim gi
bi Yunanistan'ın bunda da vereceği sözlere itimat 
olunmasın. Mademki yaranın üzerine basmışlardır, o 
halde bu yara kangren olmadan kesilmek lâzımge-
lirse bunu kökünden kesmek lâzımdır. Efendiler, bu 
Edirne vaziyeti ve bu Kuleli istasyonu ve bu hu
dut vaki oldukça Yunanistan'ın şu veya bu mevai-
di ile işin halkdilemiyeoeğine kanaat hâsıl ettikçe 
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bu meseleyi kökünden kesmekten başka ameli bir 
netice ve şekil görmüyorum. 

(Bunun için yapılacak şudur: Bunda iki çare zik-
rolunuyor. Bazı arkadaşlarımız diyorlarki: Oradan 
ıgeçmiyelim, (Öyle diyen yak sesleri) niçin geçmiye-
lim. Efendim orası pek tabii olan hududumuzdur. 
Oradan geçeceğiz. Edirne'nin yolu odur, Edirne'nin 
tabii yolu odur. 

Ayrıca, hatta lüzum yoktur. Edirnenin tabii olan 
yolu o yoldur, bugün değilse yarın, yarın değilse 
ö'bürgün behemahal almak mecburiyetindeyiz. Be
hemahal alacağız. O yolu almadığımız takdirde böy
le bahanelerle başımıza işler çıkarıp duracaklardır. 
Binaenaleyh ya muahede mucibince Cemiyeti Ak
vamın Komiserinin bu işe müdahalesiyle ve temina
tı fevkalâde ile ya biz oradan serbestçe geçeriz, ya
hut geçmenin çarelerini elbette muhterem hüküme
timiz düşünecek, elbette ihzar edecektir. 

Yoksa ikide birde bayrağımız Yunanın keyfi için 
geri gidemez. Daima ileri gidecektir. (Alkışlar). 

SAKİR BEY (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
Büyük Meclisin Edirne kurtuluşunu tesit.için gön
dermiş olduğu heyet Kuleliburgazda malum olan ha
diseye maruz kaldı, hadiseyi benden evvel huzuru 
âlilerimde m-ütalaatını irat buyurmuş olan muh
terem hatipler lâyiki veçhile tetkik ve tahlil buyur
dular. Bundaki mana ve ehemmiyet hiç şüphe etme
mek huzuru âlinizde lâyikİyla tebarüz etmiştir. Ha
disede hazır bulunan ve bu gün avdet eden arkadaş
lardan almış olduğumuz izahat da gösteriyor ki bu 
doğrudan doğruya adi bir bahane ittihaz edilerek 
vukua getirilmiş ve beş sene evvel gözlerini kamaş-

»tiran büyük zaferin güya bir intikamı alınmak şek
linde tatbik olunmuş bir hadisedir. 

MEHMET BEY (Çanakkale) — Böylelikle kuy
ruk acısını çıkarmak. 

SAKİR .BEY (Devamla) — Ortaya sürdükleri 
sebep göya bayraklarla donatılmış olan vagonların 
o kısımdan geçmesi muıhacirları tetiyiç eder, hadise
yi büyütür imiş, halbuki gece karanlığı basmış, Ku-
leli'den sonra Edirneye kadar hiçbir yerde tevakkuf 
etmeksizin gidecek olan bir trende dört veya beş 
Türk bayrağı bulunmasında halkı tehyiç edecek ne 
hal olduğunu tasavvur edemiyorum. Bu nihayet dü
şünüp, düşünülüp serdedilmiş adi bir bahaneden baş
ka bir şey olamazdı. KuleliburgazMan Karaağaç'a 
geçmek için abiden temin edilmiş ol'an hak Lozan 
Muahedesinin 107 nci maddesinde zikredilmektedir. 
Bu maddenin hatırımda kaldığına göre muahedena-

meye derci, heyeti murahhasamızın ısrarı neticesi ola* 
rak kabul ettirilmiştir. 

Görülüyor ki bu maddenin esbabı dercini heyeti 
murahhasamız o zaman dahi düşünmekle fevkalâde 
liısıalbeltİ Ihaıreklelt ©tm%t!iır, O zamam birimdi komite
de müzakere edilen bu mesele dolayısiyle Yunanis-
tanla aramızda hüsnü münasabat mevcut olacağına 
göre böyle bir tren mÜnalkalesinİn hiç bir zaman ta
rafeyni suitefehhümlere seviketmiyecek derecede te
min edileceği ve maddeye lüzum olmadığı söyleniyor
du. İsmet Paşa Hazretleri bu maddeyi müdafaa et
tikleri zaman bizim hat üzerinde daimi ve müessir 
bir könturolumuzun muhafaza edilmesi zaruri oldu
ğunda ısrar elemişlerdi ve neticede malum olan şe
kilde madde muahedenameye raptediımiştir. Bu 
madde mucibince kendi arazimiz dahilinde imiş gibi 
transit hakkını haiz bulunuyoruz. 

Trenlerimiz Yunan arazisi dahilinde hiçbir yer
dik 'teıvtaiklkuif etadkisfeiiin' geçecektir, ve Yulnıaınlllialr 
ne gümrük, ne pasaport yani inzibat noktayı naza
rından hiçbir mümanaat ibraz edemiyeceklerdir. Bu 
vaziyeti idare -etmek üzere Cemiyeti akvamın da bir 
komiseri beş sene müddetle hatta bulunacaktı. El-
yevm bu statü dahilinde ifayı vazife edilmekte ol
masına binaen duçar -olunan, maruz kalınan hadise
ler tevali etmektedir. Son hadise ilk olsa idi bile, bi
zi ehemmiyetle düşündürmeğe sebep olabilirdi. Fa
kat arzedebilirim ki hadise ilk değildir ve son da de
ğildir. Şimdiye kadar muhterem hatiplerin temas et
tikleri gibi daima Yunanistanla iyi münasebetler, 
komşuluk münasebetleri devam ettirmek için hükü
metimiz hakikaten büyük bir hazim kabiliyeti ile ha
reket etmiştir ve hüsnüniyet ibraz etmiştir. Bir gün 
bunun mukabilini göreceğimizi ümit ediyorum. Hal
buki seneler geçdikten sonra değil mukabilini gör
mek, daha ziyade bunlardan, bu münasebetlerden 
istiğna edildiğini işrap eder hareketler görülmekte
dir. Bugüne gelinceye kadar en çok şikâyetler Bdir-
neyi günden güne bu münakale yüzünden boğan bir 
vaziyeti iktisadiye şikâyetleridir. Filhakika Edirne' 
nin başlıca ihracatını teşkil eden yaş meyve ve seb
ze nakliyatımız bu vaziyet yüzünden para etmez ha
le gelmiştir. Üç, dört gün kadar otuz kilometrelik 
mesafeyi katedemeyen vagonlar muhteviyatı bozul-
amılş dDainak toekmaaı lamazümize geçmekle ve bliitltialbli 'bu 
suretle sahipleri için zarardan başka birşey olmamak
tadır. Bu bir sistem dahilinde; daima iktisadi milli
mizi izrar etmeye matuf bir şekilde tatbik edilmekte 
bulunuyordu. Muhtelif teşebbüslerimiz olmuştur. 
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Her defasında daima tatmin edici cevaplar veriîme-
sine rafıirieft hadiselerdetekevvünden hali kalma
mıştır. Son hadise bizi daha ziyade ikaz etrftişbir ve 
vaziyetin esaslı bir sureti halle raptı lüzumunu gös
termiştir. Hadiseye temas ederek sureti harli Heye
ti Mutîteremeleti huznrurtda izah ederek söz söyfe-

. sniş olan muhterem hatiplere bendenizde iştirak eder 
ve bu vaziyetin, bu girintili çıkıntılı vaziyetin fazla 
devamına müsaade doğru ela*my«ta£ifti, bunun bir 
an evvel cezri bir suretde halli lâzım geldiğini arz 
•etmeye mecbur bulunuyorum. 

Lozan muahedenamesi ile temin edilen ve beş 
senelik muvakkat bir statüye tabi, beş sene mürurun-1 

dan Sonra bizim için daha ziyade meşguliyeti davet 
eder bir hal olabilir. Bunlardan ihtiraz etmek muva-
fıkı basiret olur zannederim. Hadiseyi daha vukuu 
anından itibaren ehemmiyetle takip ettiğine vakıf bu
lunduğumuz muhterem heyeti hükümetden bunun 
şümulünü, tesiratını nazarı mütalâaya alarak en 
esaslı sureti hallin ve en iyi şeklin bir an evvel tahak
kuku esbabının ihzar buyurulmasını ve bu esaslı su
reti hallin tahakkukuna irttizaren de hadiseyi icabı 
^veçhile tamir edecek tedabirin ittihazında ve bundan 
ratiyen de halkın maddeten ve iktisaden mutazarrır 
olmamasını ve böyle, zaman zaman izzetinefsi milli
yi rencide edecek hallerin tekerrür etmemesi için te-
dabir alınmasını rica ederim, 

Hiç şüphe etmemki, beş sene evvel bu nevi hadi
selerin ademi tekerrürünü nazarı itibare alacak şe
kilde muahedeyi tanzim ettirmiş olan muhterem ts-
snet Paşa Hazretleri bugünkü hadisenin de en kestir
me yoldan temini lüzumunu tasdik etmesinler. Ha
disede nazarı dikkate' alınması lâzım gelen hususa-
tı muhterem hatipler birer birer tahlil etmişlerdir. 
Bunda izzetinefsi millimize karşı irtikâp edilmiş bir 
tecavüz şemmesi edna derecede mevcut ise bunun 
-şiddetli bir surette tamir ve tashihi için ne lazımsa 
bunların hepsinden büyük Meclisin bir an tereddüt 
etmîyeceğine ve hepsine birden karar vermeye ama
de bulunduğuna eminim. Heyeti hükümet meseleyi 
hallederken böyle bir «emmeyi müşahede edecek olur
larsa büyük Meclisin kendilerine en kuvvetli mü-
:zahir olduğundan hiç bir an şüphe etmesinler. 

Edirne halkı pek haklı olarak Türkiye'ye tevec-
«cüh eden muhteris nazarlar önünde dikilmiş bir ser-
lhat şehri sıfatiyla kurtuluşlarını tesit etmek arzu edi
yorlar. Bu senede yine o kurtuluş seneyi devriyele
rinin teşdi merasimini aynı şevk ile, ihtiyaç ile ifa et-
anek için büyük Meclisin bir heyetinin aralarında bu

lunması ile bahtiyar oldular. Kertditerinün her gün* 
maruz kaldıkları gayri tabii vaziyete büyük Meclis 
heyetinin de böyle bir hadiseye tesadüf etmesi, ma
ruz kalması ve Edirneye muvasalatlarım kendilerini 
bir çok yorgunluklara duçar edecek bir hal ite kar-
ştUşmaSıftdan da bittabi müteessir obmıtfardır Bu 
hadisenin Bâtrfte'de bm&H getirdiği bu manevi tees
sürün hükümetin sâ'ip tedbirleriyle zail olması için 
bendeflü âsürrii söfatin de ihtiyar edilmesi temenni
sinde buluBöyorum. (Alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Başvekil Pa
şa Hazretleri cevap vereceklerdir. 

«BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muh
terem efendilerim, Mevzubahis hadise, Türk bayrak-
lariyîa donanmış bir trenin müruruna müsaade edil
memek şeklinde tezahür etmiştir. Biz meseleyi ehem^ 
miyetle ve bunun memlekette bihakkın tevlit edeceği 
Ihamlslityciü tasavvur ederek dikkatle tetkik eJttük. Ve 
tetkik ettirdik. Bir defa trenin donanması ne hükü
metin ve ne de Büyük Millet Meclisi heyeti muhte-
remesinin herhangi bir alâka ve herhangi malumatiyle 
vaki olmamıştır. Treni şirketin memurları trenin için-< 
de bulunan heyetin ve bizim haberimiz olmaksızın 
kendiliklerinden donatmışlardır. Hadise, bizim kar
şımıza emrivaki şeklinde gelmiş oluyor. Şüpe yok-
turki böyle bir hadisede en mühim ve en nazik cihet, 
trende bulunan Büyük ıMillet Meclisi heyeti muhte-
remesinin ve Türk bayrağının gördüğü muamele
dir. Malumdur, müsbettir, fakat tekrar edeyim ki 
eğer bu Büyük Meclisin bir heyeti muhteremesinin 
haysiyeti veya Türk bayrağının şerefi herhangi bir 
sebep ve vesile ile olursa olsun tecavüze maruz kalır
sa bu memleket bütün varlığını o tecavüze cevap ver
mek için meydana atmağa hazırdır. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) Tetkikat neticesinde Büyük Mec
lisin heyeti muhteremesinin ve Türk bayrağının şe
refine bir tecavüz vaki olmadığı anlaşılmıştır. Bun
dan soruna Türkiye'den gelen bir tretıirı heriıaögibir 
sebeple müruruna mani olunmak ciheti yani muahe-, 
denin bizim lehlimize temin ettiği ahkâmı cihetinden 
işin siyasi ve hukuku cephesi kalıyor. Mütalâayı bu 
mokltıaiya tevcih edersek 'ilâve ötirneffiıyllm iki esasen 
mürur için muahedenin bize temin ettiği ahkâma te-
mamen riayet edilmek hususunda bizim şikâyetimiz 
yalnız bu değil, mükerrer ve muhteliftir. Emin olabi
lirsiniz ki muahedenin bize temin ettiği hukuki zerre 
miktarı feda etmeksizin tamamliyle temin etmek ve 
muahedeyi sureti daimede mer'i bulundurmak için 
icap eden takibattan hali kalmıyacağız. Beynelminel 
usullerin bu haklarımızı istihsal ve takip etmeye 
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kâfi olduğunu ümit etmekteyiz. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

REÎS— Efendim; bir takrir var, okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Meseleyi lâyık olduğu ehemmiyetle tahkik ve ica
bını ifa etmek üzere telgrafın hükümete havale bu-
yurufmasını ve ruznamei müzakeraıta geçilmesini tek
lif ederim. 

lAtfyon Mebusu 
AH 
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REİS — Takriri reye vazediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabuk 
edilmiştir. 

Bugünkü ruznamemizde müzakere edilecek me-
vad yoktur. Meclis Perşembe günü saat 14'de inikat. 
edecektir. Celseyi tatil ediyorum. 

Hftamı inikat; Saat : 15,05 


