Mustafa Kemal Paşa,
yeri hakkında hükümet
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HAZIRLAYAN
ÖMER SAMİ COŞAR

Meclis’in toplantı
görüşüne katılmıyor

Meclisi İstanbul'da

Mustafa Kemal, verdikleri söze riayet etmemeyi
bize karşı namusa muhalif birşey addetmeyenlere
itimat edilemeyeceğini bildirdi
Y

Gnl. Milise, Yunan
ordusuna taarruz
müsaadesini verdi
YUNAN K U M AND ANINA DÜN GÖNDERİ
LEN M EKTUPTA, BU TAAR R U ZLAR IN
M A H D U T HEDEFLI OLMASI İSTENİYOR
İZMİR ,—
Ingiliz Generali Milne’nin, Yunan
kuvvetlerine
mahdut hedefli taarruzlar
yapma müsaadesini ver
diği bildirilmektedir.
General Milne’nin şeh
rimizdeki temsilcisi Ham
burg dün Yunan Kuman
dam General Nider’e aşa
ğıdaki mektubu yollamış
tır«General .Milne,
Türk
kıtaları ve çetelerinin faa
liyetlerini
arttırdıklarını
buna karşı koyabilmek
için daha serbest hareket
edebilmek lüzumuna kani
dir. Cephe
gerilerinizde
meydana gelecek Türk
topluluklarına karşı iste
diğiniz gibi harekette ser
bestsiniz. Cepheniz ilersin
deki Türk topluluklarına
ise. yapacağınız karşı ta
arruzlarda, taarruza uğMf'an mevkilerinizden iti
baren, üç kilometreyi aş
mamak
şartiyle
takip
yapabilirsiniz.
Bu
sı
nırlı olan saha içinde, dai
ma Türklerin taarruzları
na karşı koymak zorunda
kaldığınız takdirde, istedi
ğiniz
şekilde
harekete
serbestsiniz.
«Bununla beraber, her
karşı
taarruzdan sonra
tekrar asıl mevzilerinize
dönmeye mecbursunuz. Bu
gibi hareketlerin mümkün
olduğu kadar mahdut hal
lerde yapılması bakımın
dan birlik komutanlarını
zın dikkati
çekilmelidir.
Verilen bu yetkiye göre,
yapacağınız harekat, ke
sin bir zorun luk karşısın
da olmalıdır. Siyasi
ve
askeri çıkarlarınızın da
gözden uzak bulundurul
maması gerekir. Ayrıca,
her
hareket,
mümkün
mertebe mahdut hallerde

Yunan askerlerini yeni
den Türk köylerine sal
dıran
İngiliz
generali
Milne.
ve General Milne’ nin ar
zusuna nygıın
olmalıdır.
Bunun için
konferansın
tâyin ettiği hattın ilerisi
ne yapılacak herhangi bir
harekat
için daha önce
Türklerin oralara taarruz
etmtş olmaları lâzımdır.
«İşgal
edilen yerlerde
birliklerinizin dağınık ol
mamalarına. erlerin yürü
yüşlerle
yorulmamasma
dikkat
etmekle beraber
işgâl sahası dahilinde dü
zenlik ve siiküna
önem
verilmelidir.
Türk toplu
luklarına dair alınacak şi
şirilmiş bilgiler, daha ön
ceden ciddi surette kıymetlendirilmeli ve ona gö
re gereken tedbirler, ih
tiyaç oranında alınmalı ve
yapılmalıdır. Topluluklara
karşı çabuk tedbir almak
ve çetelerin esir edilmesi
şekli amacımız olmalıdır.»
Yunan kuvvetlerinin bu
müsaadeden faydalanarak
yeniden
Türk köylerino
karşı baskınlara ve kat
liam ile yağmaya girişe
cekleri muhakkak addedil
mektedir.

SİVAS, Mustafa Kemal Paşa, Milî Meclis’in İstanbul’
da toplanmasında ısrar eden hükümete dün yolla
dığı bir cevapta: “ Millî Meclis’in İstanbul’da vazi
fe görmesine bizce imkân tasavvur edilemez” de
mekte, itilâf devletlerinin sözüne güvenilmeyece
ğim de belirterek, bunların mütareke antlaşmasını
açıkça çiğnemiş olmalarının : “ Bizi insan telâk
ki eylemediklerine, verdiklerj söze riayet etmeme
yi bize karşı namusa muhalif bir şey addetmedik
lerine” delil bulunduğunu da ilâve etmiştir.
İstanbul’daki durumu anlatnakla başlayan bu mühim ce
vap şöyledir-:
«Bugün saltanat merkezi ve
Hilâfet-i tslâmiyemiz m akam
olan İstanbul düşman donanma
toplan ve işgâl kuvvetleri altın
da, düşman polis ve jandarma
sının fiiü müdahale ve iştiraki
altında bulunuyor. Matbuat, iti
lâftılar tarafından murakabe al
tında, şahsî ve İçtimaî haklan
maz bunların baskısı altında, ka
binenin muhterem erkanına va
rıncaya kadar giren çıkan her
kes yabancıların muayene ve
teftişlerine tâbi bulunmaktadır.
Bütün mânâsiyîe saltanat ve hihilâfet m akam muhasara halin
de olup hâkimiyetimiz burada
manen ve fiilen câri
değildir.
Buna bir de Rum ve Ermenilerin hükümeti tanımamalarını ve
İtilâf Devletlerine istinat ederek
âdeta isyan halinde ve
birta
kım fesatçı teşkilâtta bulunduk
larım ilâve edersek paytahtımı
zın içinde bulunduğu elim
ve
tehlikeli durumu tamamen tav
sif eylemiş oluruz.
SÖZLERİNE GÜVENİLMEZ
«Binaenaleyh bütün bu hakkı
çiğneyen muameleleri tafsil ve
izah ile Avrupa’dan, cihan ef
kârıumumiyesinden hak ve ada
let talep edecek ve temine çalışışacak olan
Miiü Meclisin
İstanbul’da vazife etmesine biz
ce imkân tasavvur edilemez.
İtilâf Devletleri meşruti
bi
rer hükümet olduğu, binaenaleyh
Milü Meclisimiz aleyhinde
te
şebbüslerde
bulıınmıyacaklan
hakkındaki
düşünceleri tama
men bir hüsn-ü zan telâkki et
meğe mecburuz. Ancak Avrupa
devletleri itlilerimizi meşrutiyet
ve hürriyeti müdrik reşit
bir
millet olarak ad ve telâkki et
miş bulunsalardı bu
mütelâa
varit ve doğru olabilirdi. Halbu
ki vaziyet tamamen bu hüsn-ü
zannın aksine tecelli etmiş ve
etmektedir. İmzalarını koydukla
rı mütareke hükümlerine aykı
rı icraatları ve hükümetin ka
za hakkına tecavüzleri bizi in
san telâkki eylemediklerine, ver
dikleri söze riayet etmemeği bi
ze karşı namusa muhalif
bir
şey addetmediklerine delildir.
«Birkaç kişinin şahıslarına kar
şı vukuuna ihtimâl verilen mua
melenin
sebebi bu kimselerin,
millet ve devletin, saltanat ve
hilâfet makamının istiklâl
ve
temamisi uğrundaki mücahede
ve mesailer ise. bunlardan baş

ka aynı ruh ve kanaatte bulu
nan diğer zavatm da
taarruz
hedefi
olmıyacağını kestirmek
ve temin eylemek bittabi müm
kün olamaz. Binaenaleyh
bu
hal bütün Millî Meclis aleyhinde
vâki olabilir.»
İNTİHAR OLUR
Mustafa Kemal Paşa : «Millî
Meclisinin taşrada tam bir em
niyet mevcut
olan bir yerde
içtimai kat’î bir zaruret halin
de görülmektedir» diyerek, bu
vaziyette İstanbul’da kalacak
hükümetle milletvekillerinin te
maslarının güçlüğünü öne sür
müş olan Harbiye Bakanına şu
karşılığı vermektedir:
«Meclisin
sulh akdedilinceye
kadar muvakkaten taşrada top
lanması halinde, izah buyrulan
mahzurlardan vükelânın
res
men ve devamlı olarak İstanbul’u
terketmeleri
zarureti mevcut
değildir. Bazı Nazırların gidip
gelmeleri veya komiser bırak
maları hükümet merkezinin nak
ü mânâsını hiçbir zaman
tazammun edemez. Bundan maa
da, Millî Meclisin taşrada top
lanması kat’i bir zarurete da
yanacağından İstanbul’dan baş
ka bir merkezde ihdası mânâ
sına alınamıyaeağı, bilhassa mu
kadderatımızın
merkezi
olan
İstanbul’un, ancak sayısı malûm
ve mutlak emniyet içinde bu
lunan bir mahalde kurtarılması
na çalışılması maksadı
sağla
yabilir.
Venizelos’ un
Atina’yı
emin göremediğinden icra heye
tini bile Selanik'te teşkil ve te
sis eylemesi Vanan payitahtını
tehlikeye koymayıp bilâkis tahlis eylediği yakın vekâyi
ile
malûmdur.
«Ferit Paşa’nın Sadrazam ve
Hariciye Nâzın iken Avrupa’da
aylarca kalmas ıhükümet mua
melâtı bakımından
mahzurlu
telâki edilmediğine göre,
fev
kalâde zaruret yüzünden
bu
günkü
hükümet bir hal icap
ettikçe Milli Meclisin bulunaca
ğı mahalle gelip
gitmelerinde
hiçbir mahzur olamıyacağı tabiî
dir. Hariçte toplandığından do
layı Venizelos ve emsali düşman
ların propaganda bulunacaktan
pek tabii görülmektedir. Çünkü
bu toplantının kendi zararlarına
olacağını şimdiden görmekte ol
dukları şüphesizdir.
«Meşrutiyeti, haklarını müd
rik olan hiçbir millerin
düş
man içinde, düşman baskısı al
tında kendi hukukunu
müda
faa etmek üzere içtima etmek

istemiyeceğini kabul etmek doğ
ru olamaz. İstanbul’da toplanmak,
istemek, bütün memleket kuv
vetlerini
burada cem etmek,
bu kuvvetleri
mefluç kılmak,
neticede intihara kast eylemek
demektir.
PROTESTO..Mustafa Kemal Paşa cevabın
da, Millî Meclisin taşrada top
lanmasının şu faydalan sağlaya
cağım da belirtmektedir:
— Millî Meclis hariçte top
lanmakla,
paytahtın bugünkü
elim vaziyeti dünyaya karşı ale
nen ve fiilen
protesto edilmiş
olacaktır.
— Islâm âlemi, Millî Meclisin
hilâfet merkezinde toplanmaya
cesaretyab olamadığım görmek
le bu mukaddes makamın düş
man tehlikesi altında bulundu
ğunu hissedecektir.
Mustafa Kemal Paşa,
bazı
mebuslann Anadolu’ya gelmek
istemeyeceklerine dair Cemal
Paşa’mn itirazına da şu cevabı
vermektedir :
«Siyasî fırkalarımızdan bazıla
rının Anadolu’yu
istememeleri
tabiatiyle Kuvayi Millîye tesiri
altında kalmak endişesinden ola
caktır. Halbuki millerin asıl ka
hir
ekseriyetini temsil
eden
milliyetperver mebuslar da tngilizierin tesiri ve tazyiki teh
likesinden dolayı İstanbul’u is
temeyeceklerdir. İstanbul’un çı
karacağı mahdut miktarda me
busların mühim kısmı hiç şüp
hesiz milletle beraber olacağına
nazaran taşraya geleceklerdir.
Hattâ hiç gelmiyeceğini
farz
etsek ve meclisin ikiye ayrıldı
ğını kabul eylesek bile nisap huşu
sunu İstanbul’a mı, yoksa taşra
ya mı, ait
bulunacağım tabii
şimdiden kestirmek mümkündür.
Esasen bn gibi zan ve tereddü
de düşecek mebusların vatan
ve millet menfaatleri uğrunda
istifa suretiyle fedakârlık ibraz
eyliyecekleri de umulur ve bek
lenir.
HÜKÜMET NE İSTİYOR ?
Mustafa Kemal Paşa
hükü
metin İzmir Valisine,
Adana
ve Musul vilâyetleri ile Maraş,
Aydıntab, Urfa sancaklarına se
çimler için kat’î emirler
ver
mesini de bilhassa istemekte va
Heyeti lemsilîyenin, bütün ha
reketleri ile hükümetin vazifele
rini kolaylaştırmaya çalıştığını
hatırlatarak:
«Buna rağmen Kabinenin hâlâ
iyi niyetimizden şüpheli bulun
ması, el’an icraat namına
bir
adım atmamış obuası teessürü
müzü mucip olmaktadır»
de
mekte ve şunları ilâve eylemek
tedir •
«Bittâbl Teşkilâtı Millîyedeki
maksadın meşruluğunu
kabul
ve bunun
hükümlerine
göre,
hükümet idaresini vaid ve tekef
ftil eden
hükümetin teşkilâtın
lağvını ve nizamnamemizde tas
rif edilmiş olan Heyeti Temsilî
yenin bugünkü faaliyetinin ta
tilini talep edeceğini hatıra ge
tirmiyoruz. Bu halde daha na
sıl yardım ve müzaheret talep
buyruluyor ? Bu cihetin tavzihen izahını istirham eyleriz.
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ŞeyhRecapdün
tevkif edildi
M IIIIIIIİIIIIIIH IIIIIIIII*

Sivaslılar, mahut telgrafı
şiddetle protestoediyorlar
dan dolayı meseleye adalet ma
kamları el kojımiş o.dugu clucııt- Vatanımız*.» açıldığımı gor
inekle müflehlr ouıunuugunıuz
kanun devri hiç şüphesiz mü
tecasirler nukkıııııa adaıet ica
bını ifa edecektir.
Keytl.vetın
umunu efkara ar/, ile vahdet-i
ıııııUyenın nezih cereyanına
el
uzatmak isteyiz şerirlerin amme
vicdanının pâk nükmüne tevdiini
muhterem matbuatımızdan
ri
ca eyleriz.»

Sivas'tan
gönderilen
ve
mâruf ve muteber kımse.er
tarafından imzalanmış
olan
bir telgraf «Şeyh Recep hâdisesi»nin iç yüzünü bütün
çıplaklığı ile ortaya koymak
tadır.
Önceki gün
İKDAM
gazetesinde yayınlanan bu
telgrafta şu bilgi verilmekte
dir
«Sivas’ta küçük bir ekalliye
ti biıe temsil etmeyen kısa akıl
lı bir şahıs evvelce şehrimizde
urun müıldet ikamet eden bah
riye Nazırı Salih Faşa Hazret
lerini davet edeceklerini beyan
ederek ve bazı suidilleri kandı
rarak imza aldıkları ve mevzu
ve makamı tahrif ile mabeyn-i
hümayuna çekmeye cürret ettik
leri telgrafnamenin mealine ve
varit olmayan yalan münderieatına hayretle mııtlâli olduk.
«Bu telgrafa imza koyan üç
şahıs bu muhitte ne fikri
ne
de içtimai bir mevkileri bulun
madığını ve binaenaleyh yazdık
ları hezeyannamenin aneak ken
di şahıslarının fikirlerinin ter
cümanı olabileceğini
kat’îyetle
beyan eyleriz. Millet ve memle
ketin
müdafaa ve hukukunun
muhfazası nâmına baştan başa
bir sükûn ve birlik manzarası
arzeden ve milli emellerin ger
çekleşmesi için sönmez bir aziın

Şeyh R ecep’in müdafaasını üzerine alan Aristidi Paşa.
ve sarsılmaz, bir iman ile ça
lışan memleketimizde,
makûs
bir heyecanın mevcudiyetine im
kân tasavvur editemiyeceği gi
bi namus ve yurtlarının muha
fazası için bütün
mevcudiyet
lerini fedûya hep beraber azmet
miş ol;vı bu yerler ahalisi para
toplamak gibi hasis bir isnat ve
iftirayı da kemali nefret
ve
şiddetle red ve tekzip eyleriz.
Zaten hu gibi isnat ve iftiralar

i Ç iiriiksu!u, Amerikan
mandasını kabul ediyor
M A H M U T PAŞA, ERMENİLER LEHİNDE
H U D U TT A BAZI TASHİHLERE RAZI
Yunan
dâvftsını benimse
miş ve koyu bir Türk aleyh
tarı olan
Michel Pailiares
tarafından dünden itibaren
şehrimizde yayınlanmaya baş
lanan (Bosfor) adlı gazetede
Ayan’dan Çuriıksulu Mahmut
Paşa’nın bir beyanatı
çık
mıştır.
Çürüksulu Mahmut Paşa :
«— Türkiye’ye bırakılacak
arazinin nelerden ibaret olacacağına ihtimal veriyorsunuz ?»
sualine şu şekilde cevap ver
mektedir :
«— Bunu söylemek öyle bir
faraziye olur ki, her zaman
doğru çıkmaz. Yalnız
Arap
vilâyetlerinin imparatorluktan
ayrılmasına dair yabancı mat
buatm bize verdiği umumi bil
giye sahibiz.
Erivan paytaht olmak üze
re müstakil bir
Ermenistan
ise, artık teşkil edilmiştir. Ermenilenn fazla isteklerine hak

vermeksizin hudutlarda bazı
tashihlerin yapılmasına
râzı
oluruz ’ Batüm serbest liman
oldukça, Ermenistan için de
nize iyi bir mahreç olur.
Trakya’ya gelince, ı Bulgarlardan alınan arazi üzerinde
bir tampon devlet vücuda ge
tirilmiş olması hoşumuza gi
der. Şarkî Trakya
Türktür,
Vilson prensiplerine
nazaran
da bugünkü gibi Türk kalma
sı lâzımdır. İzmir ve Aydın vi
lâyeti için haklarımız
gayri
kabili münâkaşadır.
«Kat’tyen ecnebilere bir ha
reketi hasmane mahiyetini ha
iz olmayan Harekatı Millîye’nin Yunan işgâlinin tabiî ne
ticesi olduğunu temin ederim.
«Bize göre, A merikan Man
dasının tâyin edilecek bazı şe
rait dahilinde kabulü kabildir.
Mille Aîrarası bir kontral me
selesine gelince .gerek iktisaden. gerek
hukuken bunun
tatbiki müşküldür.»

BİR Y IL O L D U
Bir yıl önce bugün, 30 ekim 1918 de OsmanlI devleti mütareke
imzalamaya mecbur edilmişti. İngiliz Amirali Kaitorp, bu muahe
deye, Türkiyeyl kıskıvrak bağlayacak istediği her maddeyi yerleş
tirmişti.
O tarihten itibaren, verdikleri söze rağmen, muahedenin mak
satlı olarak hazırlanmış maddelerinden faydalanarak ve “İtilaf dev
(elleri için tehlike beliren bölgeler” diyerek yurdun muhtelif yer
lerini- işgal etmişlerdir.
Aradan bir yıl geçti ve hâlâ Türkiye İle barış andlaşmasınm ko
nuşulmasına dahi başlanmadı. Tarih, böyle bir yıl sürmüş bir mü
tareke devri daha kaydetmemiştir.

KİMLER İM ZA!.Alil 1
Bu telgrafı başta Müftü ol
mak üzere Beıediye Reisi Ab
dullah, Rüfai Şeyhi Abdülmuttâlip,
Nakşibendi Şeyhi Hayret
tin, Ulemadan Kaslın Hâfız, Ule
madan Mehmet, ülemadan Os
man, Vilâyet Meclisi tdare Aza
sından Mustafa, Belediye Aza
sından Nuri, Muhaşebecizâde eş
raftan Mehmet Tevfik, eşraftan
Mütevellizâde Mehmet, tüccar
dan sığırcızâde Rıza,
Ticaret
Odası Reisi Ahmet, eşraftan Diz
darzâde Riza, eşi aftan Ihsan
tüccardan Mustafa,. Tayfurzâde
Tahir,
Güldi Agazâde Osman
Hüseyin Agazâde Ahmet, esnaf
tan Ömer, Efendi Agazâde, Ab
dullah, Rıdvanzâde tüccardan
Ebû Beşir, tüccardan
Mehmet
Sabri, tüccardan İsmail Hakkı,
tüccardan
Mehmet
Paşazade
Mehmet, eşraftan Mustafa Vas
fı, Hâtipzâde Sabrı. Şışecızâde
Mehmet Rüstemzâde Hüseyin ve
daha tanınmış birçok kimse imcalamışlardır.
ARİSTİDİ PAŞA !
Ali Kemal’in ıPiSÎAM ) ga
zetesi, «cebir altında yazılmıştır»
iddiası ile bu
te.graiı yayın
lamayı
reddettiğini açıklamış
tır. Ayrıca Ayan Üyesi Aristidi
Paşanın Şeyh Recep
lehinde
yolladığı bir mektubu da sütun
larına yerleştirmiştir.
Aristidi Paşa, daha önce Şeyh
Recep için
PEYAM’da çıkan
makaleye de temasla diyor ki :
«Kendisini pek yakından ta
nıdığını Sivas eşrafından lialit
Cevdet Bey’le Abdullah Behçet
Bey’in makalelerinde lıeyan ve
izah ettikleri veçhile Şems-i Si
yası Hazretleri ahfadından olan
Şeyh Recep Efendi meczub de
ğil, bilâkis memleketin dirayet
ve kiyasetle marûf en akıllı ri
calinden ve selim bir fikir er
babından olduğunu tahmil edilen
vebal kalmamak için
beyana
kendimi mecbur addeylerim.»
FALCI !
"A.KŞAM gazetesinde İse, Si
vas Valisi Reşit Paşa’nın
bir
telgrafı yayınlanmaktadır. Bun
da Vali, Şeyh Recep’in, eskiden
beri falcılıkla İştigâl ettiğini ve
mezkûr uydurma telgraf üzeri
ne hempaları ile kendisi hak
kında tevkif müzekkeresi yazıl
dığım söylemektedir.
Şeyh Recep’in dün tevkif edil
diği bildirilmektedir.

SECİME M ÜDAHALE
EDEN POLİS
TEVKİF EDİLDİ
Beykoz polis memurlarından Salm
Efendi, halkı Hürriyet İtilafa rey
vermeye tehdid ve teşvik ettiğinden
polis müdüriyetine
yapılan şikâ
yetler üzerine tevkif edilmiş ve po
lis divanına verilmiştir.

MALİYE MÜSTEŞARI
MİHRAN EFENDİ
OsmanlI devleti Maliye Bakanlı
ğının müsteşarı bulunan Mihran Efendir.in değiştirileceğine dair şayia
lar çıkmışsa da bunlar teyid etme
miştir.

Yeni tezvirat peşinde koştuğu anlaşılan
Partisi Lideri Emekli Miralay Sadık.

Hürriyet İtilâf

HÜRRİYET İTİLÂF YEN!
TEZVİRAT HAZIRLIYOR
HAREKETİ MİLLİYE’Yİ ŞİKAYET EDEN
TELGRAFLAR ÇEKTİRMEK İÇİN A N A D O 
L U ’Y A A D A M VE PARA YOLLANIYOR
( A K Ş A M ) gazetesinin
dünkü
nüshasında birinci sayfanın baş
tarafında "Yeni tezviret hazırla
nıyormuş.
Hükümetin nazarı
dikkatini celbederiz” başlıkları
altında şu mühim haber yayın
lanmıştır:

"Haber aldığımıza göre, Hürrl
yet İtilaf fırkasından kalma kim
seter. memleketi tekrar ellerine
geçirebilmek ümidi İle gece gün
düz
çalışmakta ve her tarafa
hr türlü müracaatlarda bulun
makta imişler.
“ Ezcümle. Anadolunun muhte
lif noktalarından İstanbula müteaddik telgraflar çektirerek Anadolu ahvalini
vahim göster
mek ve Hareketi Milliyeden şikâ
yet ettirmek için
muhtelif ci
hetlere adam ve para yollanıyor
muş.

/

“ Hükümet, tahkikatla bu ri
vayetin doğru olup
olmadığını
öğrenebilir. Lüzum görürse mâ
ni olur. Her halde
hükümette

mevkii kapmak için şu zavallı
millete bu kadar fenalık etmeye
çalışmak bir Türk ve Müslüman
vicdanı isi değildir Bizim
bolmamız için uğrasan bir takım
unsurlar da başka türlü
ket etmiyorlar ki. **
YENİ BİR MUHTIRA
Fransızca (Stambouu gazete
sinin verdiği bilgiye göre, Hürri
yet İtilaf liderleri
Sadık Beyle
/eynelabldin dün tekrar Ali Rıza
Paşaya giderek bir üçüncü muh
tıra vermişler ve ordunun kuman
danlarına İftira etmişlerdir. Muh
tirada:
“ Kabiliyetsizlikleri bize
üzüntü veren mütareke ahkamı
nı yaratmış olan ordu kuman
dı »iarı hâlâ işbaşındadııiar" de
nilerek, bunların uzaklaştırıl m e
lari istenilmektedir.
m

PEYAM’da Ali Kemal, seçimle
re Mustafa Kemal’cilerin müdaüele ettiklerini
iddia
ederek
"Böyle bir meclisle ne yapılabi
lir ki" diyor.

TEHLİ KEDEYİ Z!
-Rum milletinin bir tek, Ermeni milletinin bir
tek
dâvası var. Biz Türkler, hepimiz ayrı ayrı başka bir dâvâ
peşindeyiz.
Avrupa gazetelerini okuyunuz. Aleyhimizde bir proje
vat ki Türkiye’yi karış karış taksim etmek istiyor! Lehimiz
de bir proje var ki, hedefi Istanbnl dahil mi, hariç mi bil
miyorum, eski devletin yıkıntısı üstünde milletlerarası bir
Türkiye vücuda getirmektir.
»
Türkiye’nin müstakil kalmasına bir çok Türkler bile
razı değil Hiç bir vatan bu kadar namert çocukların elinde
kalmamıştır. Daha dün akşam bir gazete «Herhangi devle
tin mandasını İttihad ve Terakki'nin hâkim olmasına tercih
ederiz» diyordu.
Bugün Ermenilerin dâvâsı Ermenistan’ı vücuda getir,
mefc. Rumların dâvası, her Kumun oturduğu toprağı Türkiye’den ayırmaktır. Bu iki dâvâ bizim gayemizi
bütün
vüruhu ile çiziyor. Evvelâ Türklerin oturduğu Türkiye’yi
kurtaralım. Birleşelim.»
(AKŞA M’DAN)
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