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Mustafa Kemal
Paşa’ya “ Âsi”
denilemez
İngiliz Yüksek Komi
seri ile konuşan Reşit
Paşa, vatanseverlik his
lerinin Mustafa Kemali
Damat’a açık muhale
fete itelediğini söyledi.
Yeni hükümette Dışişleri Bakam
bulunan Reşit Paşa dün İngiltere
Yüksek Komiseri Amiral Dö Robek’l
ziyaret etmiş ve kendisi İle uzun
bir görüşme yapmıştır.
Amiral Dö Robek tarafından, bu
görüşme ile ilgili olarak
Londraya
Lord Curzon'a gönderilen telgrafta
Mustafa Kemal Paşa üzerinde ko
nuşmalar olduğu da açıklanmıştır.
İn giliz yüksek komiseri bu konu
da şunları bildirmiştir:
"B ir âsi iken şimdi, basın haber
lerine göre, hükümetin desteklerin
den biri gibi görünen Mustafa Ke
mal Paşanın tutumu ve durumunu
•ordum.
Reşid Paşa, âsi gibi deyimlerle nltelenemiyeceğini söyledi ve Musta
fa Kemal Paşayı, vatanseverlik his
lerinin, son hükümete karşı açık
muhalefete
itelediğini ilâve etti.
Reşid Paşa aynı zamanda,
Damat
Ferit hükümetinin memleketin üs
tün menfaatlerine hizmet etmediği
nin İzmir olayı ile de ortaya çık
tığını ileri sürdü.
Ben cevaben, her hangi bir başka
kimsenin Ferit Paşadan fazla bir
şeyler yapabileceğini
sanmadığımı
söyledim.
Reşid Paşa, şimdiki
müşküllerin
tümünün İzralrin işgalinden doğdu
ğunu söyledi ve kendi ifadesine gö
re bn olay vukua gelmemiş olsaydı,
mütareke devrinin uzaması pek faz
la etkili olmayacaktı.
Reşid Paşa, hükümetinin Musta
fa Kemal Ue anlaşmaya varmakta
pek esaslı müşküllerle karşılaşmıyacağı İnancını da belirtti. Bununla
beraber bu konuda bağımsız kay
naklardan elde ettiğim bilgiye gö
re. Mustafa Kemal ile yeni hükümet
arasındaki ilişkiler hâlâ bir müzak * '—» *— - " c t t f i n f "

Amiral Dö Robek bu görüşme es
nasında Türk Dışişleri
Bakanına,
İngiliz hükümetinin şimdiki duru
mun anormal haline rağmen, Iktl-un anaoınsırm ma* nv
kân dahilinde en İyi ilişkiler de
vam ettirmek tasavvurunda bulun
duğunu söylemiş ve fakat iki mü
him şart bulunduğunu ilâve ede
rek demiştir k f
« — I — Mütareke şartlarına har
fiyen uyulmalıdır
Z .— Amme düzeninin devamının
•ağlanması gereklidir Bu amme dü
zeninin sağlanması cümlesinden de
Hristiyan haklan ve güvenliğini zik
rettim .»

AliRiza Paşa kabinesinin
beyannamesinde, « Maksadın hukuk
ve Osmanlı hududunun muhafazası
olduğu, hükümetin de bu hisde
müşterek bulunduğu » açıklandı
H Ü KÜ M ET B EY A N N A M ESİN İN
YA Y IN LA N M A SIN D A N AZ Ö N C E

Mustafa Kemal’in
dün yaptığı ihtar
Hükümet beyanname
sinde Kuvayı Milliye
aleyhinde tek söz bu
lunduğu taktirde an
laşma kapılarının ka
panacağı ve hüküme
tin de işbaşında kala
mayacağı bildirildi.
Ali Rıza Paşa hükümetinin be
yannamesi yayınlanmadan önce,
Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile
Harbiye Bakanı Cemal Paşa ta
rafından vazifelendirilmiş olan
gazeteci Yunus Nadi
arasında,
Harbiye Bakanlığı telsizi ile uzun bir konuşma olduğu ve Mus
tafa Kemal Paşanın şunları bil
dirdiği öğrenilmiştir:
« — Eğer meşru millî teşkilâtı
tnızı ve bunun başında bulunan
lan gayri meşru ve gayri kanu
nî tanımak zihniyeti devam et
tirilecekse hiç bir uzlaşma yolu
bulunamayacağı
kuşku götür
mez. Bugün yayınlanacağını bil
dlrdiğiniz beyannamede, teşkilât
ve harekatı milîîyemiz hakkın
da. her ne sebeb ve suretle olursa olsun, yerlci bir dil kulla
nılırsa. hu yerme ehemmiyetsiz
bir kac sözcükle
yapılsa bile,
bizce hemen her türlü uzlaşma
yolu kapanmış sayılacaktır. As
lında İstanbul hükümeti. Heyeti
Temsiliye ile tamamen anlaşma
dıkea beyannamesi hiç bir ta
raftan alınmayacaktır. Belki İs
tanhula münhasır kalabilir.”
Öğrendiğimize göre.
Yunus
Hadi Beyin bu aracılığı şu şe
kilde olmuştur:
— Dün sabah Harbiye Bakanı
Cemal Paşa, Yunus Nadi Beyi
çağırtmış ve Sivas’ taki liderle
ezel ilişkileri dolayısiyle bazı gö
rüşlerln Mustafa Kemal’e akset
tirilmesin! istemiştir Yalnız Ce
mal Paşa. İstanbul ile Anadolu
arasında, yeni hükümet kurulalı
beş gün olmasına
rağmen, bir
türlü bağların kurulamamasmın
mesuliyetini Heyeti
Temsiliye
üzerine atmak istemiş, bu yolda
Yunus Nadi Beye bilgi vermiş
tir.
— Bundan sonra Harbiye Ba
kanlığı telsiz merkezinden "Ba-
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İstanbul Hükümeti ile Sivas Kongresi heyeti temsiliyesi
arasında aracılık yapan YENIGÜN gazetesi sahibi Yunus
Nadi oğlu Nadir ile.
kac makine başına rica ediyor"
diye Sivas’ ta Mustafa Kemal Ue
irtibat istenmiştir. Mustafa Ke
mal Paşa makine başına gelin
ce karşısında Cemal Paşayı de
ğil fakat Yunus Nadi Beyi bul
muştur. Yunus Nadi Bey, hadi
selerin İç yüzünü bilmediğinden
yalnız Cemal
Paşanın verdiği
bilgiye
dayanarak
konuşmuş,
Mustafa Kemal Paşadan "daha
İlimli bir tavir” takınmasını rica
etmiş, bilhassa Damat Ferit ka
binesindeki bazı bakanların hiz
met ettiklerinden ve bu arada
Abnk Paşanın. Damatın devril
mesinde rol oynadığından bah
setmiştir. Aynı zamanda bir uz
(aşmaya Heyeti Temsiliyeyi da
vet etmiştir.
Bunun üzerinedir kİ Mustafa
Kemal Paşa.
durumun Cemal
Paşa tarafından nakledildiği gibi
olmadığını izah etmiş:
M— Yeni hükümet Ue teşkilatı

railliyemiz arasında ahenkli bir
düzel kurulmasının gecikmiyece
ğine biz de inanmakta idik. Bu
nun gecikmesi nedeni bizde de
ğil, yeni hükümetin dört gün
den beri göstermekte olduğu ka
rarsız davranışta aramak gerek
tir Yeni hükümet Ue aramızda
anlaşmazlık olduğunu da. yeni
hükümet bize bildirmemiştir. Ye
ut hükümette bırakılan eski ba
kanların namuslarından kuşkuya
düşmemekle birlikte, eski hükü
metin ağır suç sayılacak işle
rine bilerek ya da bilmeyerek
katılmış oldukları, göz önünde
tutulacak önemli bir noktadır.
Abuk Paşanın hükümetin düşü
nilmesir.de oynamış olduğu rolü
bilmiyoruz Biz, sonuç sağlayan
gücü pek iyi biliriz.”
"Bugünkü hükümetin m illî is
tek ve dilekleri İyi karşılaması
nı ve sonuçlandırmak İçin ça
lışmasını İsteriz. Çünkü başka
türlü işbaşında kalamaz.**

Ali Riza Paşa
hükümeti
dün, takip edeceği yolu gös
terir beyannamesini
açıkla
mıştır. 8u hükümet beyanna
meşinin ana hatları şunlardır:
— Hükümet erkânı hiç bir
partiye mensup olmaıdğı gi
bi siyası gruplardan hiç bi
rine de temayülü yoktur. Fa
kat memleketin
saadet ve
selâmetine matuf olan gaye
de hepsinden manevî mü
zaheret bekler.
Son
günlerde
Anadolu’da
zuhur eden ahval, İzmir’in hak
sız yere işgali Ue onu izleyen
feci vakalar ve Şarki Anadolu
vilayetlerinin mukadderata hak
kında yayılan rivayetlerin aha
linin zihninde yarattığı tesirler
neticesi oiup maksad ise hukuk
ve OsmanlI hududunun
mu ha
fazası olduğuna ve hükümet de
bu hisde müşterek
bulunduğu
na binaen meydana gelen an
laşmazlıkların
kaldırılmasına
bu iştirak
duygusu
kefildir.
Milletin, büyük küçük hiç bir
tabakasında ve memleketin hiç
bir noktasında bu ulvi
mak
sada aykırı bir düşüncenin yeri
olamıyaeağı aşikârdır.
Hususi
ile vatan sevgisi ve iyi niyet
ve samimiyet hareketinin reb
beri olunca anlaşmazlıkların or
tadan kalkmasına mâni
tabii
olarak kaybolur.
— Hükümetin düsturu amali
cümlece ¡taat
edilmesi lâzım
gelen
Anayasa
hükümleridir.
MilU iradenin tecelli yeri olan
Milli Meclis’in mümkün
olan
süratle celbi başlıca vazifemiz
ve seçimin hürriyet ve
selâ
metle cereyanı ve memleket ınu
kadderatmın milletvekilleri va
sıtasiyle tâyini en hassas eme
limiz olduğundan seçimin en
kısa yoldan yapılması esbabı
na tevessül olunmuştur.
— Vatanın hayati
menfaat
lerinin sağlanması hükümetin
tek bir kütle teşkil eden millete
dayanarak konferans
huzuru
na çıkmasına bağlı olmakla ih
tilâfların dışarıdaki kötü tesir
leri bütün vatandaşlar tarafın
dan teslim edileceğinden hükü
met inançlıdır.
Osmanb şeref ve haysiyetinin
memlekette adalet ve müsavat
duygularının hüküm
sürmesin
de olmakla bilatelrik
cins ve
mezhep biç kimsenin kanunen
mahfuz olan şahsi ve medeni
haklarına bigüna taarruz vukua
gelmemesine gayret edilecek ve
muhafazası gayet lüzumlu olan
içtimai
aizama
asiâ
halel
getirilmemesine itina olunacak
tır.
Hükümet, amme efkârının mâ
keşi olan matbuatın memleke
te hüyUlı hizmetler ifa edebile
ceğine inanmakta ve her halde
vatanın menfaatlerim
koruma
ya her zamandan ziyade itina
etmesini dahi beklemektedir.
Devlet işlerinin iyi yürümesi
meveud kanun ve nizamların
tamamen uygulanmasına bağlı
almakla memurların bu noktaya
devamlı şekilde
riayette bu
lunmaları
lâzımdır.
Kanuna
aykırı ahval vuku bulmuş ise
bunların dahi yine kanun daire
sinde tashihine çalışılacaktır.
Vilson prensiplerinden
bakkiyle istifade edilerek OsmanlI
Devleti Padişahının
etrafında
toplu müstakil bir devlet olarak
bekasını sağlamak için hiç bir
teşebbüsten
geri
durulmaya
caktır.
Zaten oüyük devletlerin insaf
lı duyguları ve gerçeğe gittikçe
nüfuz etmekte
olan
Avrupa
ve Amerika nmıımî efkârının itidal severüğî de b,ı hapta em
niyet bahşetmektedir.
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HAREKETİ MİLLİYE
VE DOĞUŞ SEBEPLERİ
İFH AM gazetesi, Hare| keti Müliye'nin doğuş seİ heplerini inceleyen bir ma| kalesinde
şunları
yaz| maktadır:

Veliabd Abdütmecid Efendi nin Cem tarafından yapılan bir
karikatürü.

Veliabd Abdiilmecid: “ Anadolu
hareketi Damat Ferit’in
kabiliyetsizliğinden doğdu”
Veliahd Abdülmecid Elendi. SA
BAH gazetesine verdiği beyanatta
Anadolu harekatı İle Damat Ferit
hilktimetl
üzerindeki
fikirlerini
açıklamış ve demişttr kİ:
••Keyfiyet tetkik ve tahlil edilinre evvelâ Anadolu harekatının bil
hassa Damat Ferit
hükümetinin
böyle bohranlı bir zamanda devlet
İdaresinde
kabiliyetsizliğinden ileri
geldiği ve aşağıdaki
sebeblerden
doğduğa anlaşılır:
-İzm ir ve Edirne vilayetleriyle şark
vilayetleri gibi her zaman tehditde
maruz olan
vatan
kısımlarında
ahalinin kalbini tatmin edecek doğ

Amerika harple
Yunan slana 48
milyon öo^ar veroı
Amerika, Cihan Harbi
içinde Avrupa'ya vermiş
olduğu 10 milyar doları
geri istiyor.
PARİS.—
(M A T İN )
gazetesi,
Cihan
Harbi sonunda
müttefikler
arasında malî dayanışma ve
işbirliği
bulunduğuna dair
iddialarla alay eden bir ma
kale yayınlamıştır.
Gazete, harple
Avrupanın
fakır düştüğünü
şimdi İse
Bnieşik
Amerikanın.
harp
içim i« vermiş olduğu borçları
gen istediğini belirtmekte ve
bu hususta şu bilgileri ver
mekledir:
“ Amerika harp içinde Avrnpaya 10 milyar dolar borç
vermiştir. Bu, takriben 80 mil
yar frankdır. İngiltere 4 bu
çuk milyar, Fransa da 3 mil
yar dolar almışlardır.
“ Birleşik
Amerikanın en
fazla borç verdiği memleket
lerden biri de Yunanistan ol
muştur.
Amerika bu küçük
memlekete de 48 milyon do
lar vermiştir**
Bu paraların şimdi Amerikaya iadesi gerektiğini savu
nan
Amerikan
Diplomat»
Morgenthan demiştir ki:
“ — Bir. Amerikada özel ser
refkîrin gardiyanlarıyız! Bu
nun için hn borçların bağış
»anması
mez yubahis
edile
nse*.»*

ru tedbirlerin
alınmasına gayret
;arf edilmemekle
beraber ahalinin
milli haklarını muhafaza emrinde
yapmak istedikleri vatani çalışma
ların hükümetçe münasip surette
destekten mahrum
bırakılması ve
bilhassa İzmir faciaları sonunda aha
lide uyanan vatan müdafaası necib
duygusunun iyi idare ve teveccüüne himmet olunmayarak İçişleri
Bakanlığınca
yağmacılık, çetecilik
gibi kötü emeller isnad edilerek le
kelenmesi halkın kalbini inkisara
uğratmış olduğu gibi sadrazam pa
şanın şark vilayetlerinde geniş Er
menistan muhtariyeti tesisi yolun
daki beyanları da o havalide bü
yük teessürü mueib olarak mem
leketlerinin
başkalarına terkolunacağı zehabını teşkil eylemiştir.
“ Bu gibi tesirler ahaliyi hükümet
himmetinden ümid keserek selamet
ve kurtuluş
çarelerini
aramaya
sevketmişiir.**

YU N AN
D Ü N G Ü R EYİ
İŞ G A L ETTİ
K Ö Ş K .—

Yunanlıların Tire ve Adagide’den hareket ettirdikleri ve
dağ topçusu ile takviyeli kuv
vetleri ile son günler içinde
bir taarruz geliştirerek, Güre’
yi işgal ettikleri bildirilmiştir.
Verilen bilgiye göre, 1 ekim
de başlayan bu
Yunan ileri
hareketinde, Tire’den gönderi
len Yunan birliği Karaçamur
mevkiinde 55 mevcudlu Gökçen
Efe müfrezesi ile karşılaşmış
ve burada altı saat süren bir
çarpışma olmuştur.
Gökçen
Efe kuvvetlerinin, ağır baskı
karşısında
çekilmelerinden
sonra Yunan birliği Güre isti
kâmetinde ilerlemiş ve Adagide’den gelen Yunan kuvvetle
ri ile birleşmiştir.
Öğrendiğimize göre, Güre et.
rafında savaş, cumartesi günü
başlamış ve dün geç vakit sona
ermiştir.
Takviye alamayan
Türk Millî Kuvvetleri çekilmek
zorunda kalmışlar ve Yunan
Güre’ye girmiştir.
Güre muharebesinde milis
kuvvetleri beş şehit ve ikisi
ağır olmak üzere 21 yaralı ver
miştir. Yunan kayıpları ise iki
ölü. sekiz yaralıdır.
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«Mütareke olmuş ve Istan
bul’a itilaf devletlerinin as
kerleri gelmişti. İstanbul’da
çıkan Türke düşman gaze
teler ağızlarına gelen tahkirleri sarfetmekte kusur et
miyorlar, artık Osmanlı Dey
letine nihayet verileceğini,
şarki Anadolu'nun Ermenis
tana, garp cihetinin de Yunanistan’a ilhak edileceğini
pervasızca söylüyorlardı.
«Türkün güya asırlardan
beri tahrib edicibir kuvvet
olduğunu, Avrupa için yok
edilmesi lâzım gelen bir unsur bulunduğunu utanmadan yazıyorlardı. Avrupa ga
zetelerinin
hakkımızdaki
neşriyatı bundan hafif değildi. Bütün bunlar zavallı vatanın son günlerini yaşamakta olacağı fikrini veriyordu. Düşmanlarımız bu
yolda mütemadiyen tahkir.
lerde bulunurken dahilen
bizde
müteamadiyen kirli
çamaşırlarımızı ortaya ati
yorduk. Mazinin fenalıkları
nı hergün binlerce defa
tekrar ediyorduk. İstikbâlin temini meselesi ancak
bir kaç hamiyetli zatın zihnini işgal etmekle kalıyordu.
«Ittihadcilar sukut ettikten sonra ortada hiç bir kuv
vet kalmamıştı. Ittihad ve
ierakKi Kendinden sonra hü
Kümeti
devreyieyeeek hiç
oır Kuvvete yaşamak ımka.
aı vermemişti, ortada onlara muarız narnusıu ve muk
tedir yaınız bir kaç şahıs
haura gelebiliyordu, takat
Dunıar aa bir araya toplana
raK bir kuvvet teşkil ede
cek evsafa haiz değillerdi.
F E R İT ’İN K Ö R L Ü Ğ Ü
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«Cennetmekân Sultan Ha,
mid devrinin yetiştirdiği
devlet ricali artık kendıletim siyaset sahnesinden çekilmiş addettikleri için son
1C yıl içindeki milli tekamüiü yakından takip etmemişler, Avrupa tun yeni va.
ziyetini takdir edebilecek
surette siyasetle meşgul ol
mamışlardı.
Ferit Paşa Hükümeti ise
her vesile ile aczini gösterıyor, ve millî heyecanın sebeblerini anlamayacak derecede körlük ediyordu.
-Erzurum da
aktedilen
milli kongre sadece vatan
müdafaası hakkında karar
vermiş iken. Sivas kongresi
artık Ferit Paşa Hükümetinin yalnız vatan müdafaası için faydasız değil zararIı olacağına bihakkın hükmetmişti.
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«Hayatının en nazik dev.
rini yaşayan Türk’ü, Avrupa’nm büsbütün yeni şartları altında müdafaa ve idarc- etmeye, düşen hükümetin idraki ne de zihniyeti
kâfi ve kâfil değildi. Buniar memleketin düştüğü felâ
ketin hakiki sebepterini göremiyorlar ve bazı iyi yeniiikleri yıkılışımızın sebebi
olarak gösteriyorlardı.
«Genç ve azimli hükümet
ricali, çoğunluğu itibariyle
iltihad
hükümetinin kötü.
lüklerine az çok karışmış
addedildiği için hükümet ida
resine geçemiyecek bir haldeydiler.
'Ittihad ve Terakkinin
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IF H A M
G AZETESİ,
DAM AT
FER İT’İN
M İLLE TİN H A K K IN I S A V U N A C A Ğ I YE R 
DE D Ü Ş M A N BİR V A Z İY E T A L D IĞ IN I
V A 7 IY O R
maddeten zulmunu görmüş,
menfalarda sürünmüş olan
İar birer birer avdet edi
yorlardı. Fakat bunlar ha
kikatte
birleşmiş ve aynı
siyasetin takipçisi değiller
di. içlerinde kıymetli olan
lar eksik olmadığı gibi ittihadçüarm, fenalıkta gözleri,
ni yıldırdıkları için sürdük,
leri kimseler de vardı. Ço
ğunluğu, menfalarında ik
tidar mevkiine geçtikleri
zaman ne yapacaklarını dü
şünmüş ve aralarında fikir
birliği vücuda gelmiş değil
di.
M ÜTHİŞ ÇÖKÜNTÜ
«Ordu mağlup
olmuştu.
Fakat her halde bir çok şe
refli müdafaalarda, hücum
larda bulunmuştu. Memle
ket birden bire müthiş bir
çöküntüye düşmüş olduğu
için onların fedakârlıkları
artık söylenmiyor, söylenemiyordu. İttihadçılarm mem
leketi harbe sürüklemesi
musibet
olmuştu.
Fakat
milletin
harbe
iştirakini
doğuran bir takım
sebeb
ve ruhî amiller mevcud idi.
Ittihadcilar bunlardan istifa
de
eylemişlerdir.
Rusya,
Türkün can
düşmanı idi.
İstanbul’u almak,
Türk’ü
mahveylemek Rus siyaseti
nin esaslı düsturu idi. Mos
kofa karşı Türk’ün duydu
ğu kin ve husumet muhare
beye girmek için zemin ha
zırlamıştı. Buna ittihadçıların cehaleti;
kabadayılığı,
Almanların bilhassa Alman
askerî heyetinin kurnazlığı
da katılınca Osmanlı Devle
tinin niçin harbe girmiş ol
duğu anlaşılır.
Fakat bu
sebepleri söylemek yasak ol,
duktan başka
ittihadcıları
müdafaa
zannediliyordu.
(İki üç kişi harbe sürüklen
di) tezini müdafaa eder
sek, Avrupanın merhame
tini ceîbedeceğimiz zannolunuyordu.
«Harbe, gayri kanunî bir
tarzda karar vermek, gerek
harp esnasında çeşitli kötü
lüklerde bulunmak dolayısiyle hakiki mücrimler var
dı. Bunların cezalandırılma
sı lâzım geliyordu. Fakat
bunları cezalandıracak kud
rette bir kuvvet yoktu.»
ESKİ R İC A L
« İttihadçılarm memleketi
fena bir hale sokmaları, bir
nevî yeniliği
temsil eden
genç Türklüğün iflası adde
dilmeye başlandı. Onun için
iktidar mevkiine ancak ida
re usulünün mürevvici ad
dedilen Hamid Devri ricali
namzet gösteriliyordu.»
«Filhakika ittihadçılardan sonra gelen hükümetin
bir iki yanlış hareketi ve
umumî efkârca mücrim sa
yılan Talât. Enver ve Ce
m alin kaçmalarına imkân
vermesi üzerine Tevfik Pa,
şa’nm tamamen eski rical
den mürekkep kabinesi gel
mişti. Bunlar, son zaman
larda millet içinde uyuyan
hassasiyetten habersizdiler.
Umumî harp ile An-upa’da
vüeude gelen yeni siyasî
şartları bilmiyorlardı Azim
leri sönmüş, hükümet ida

resi kabiliyetleri kalmamıştı. Bunların Avrupa’da bizi müdafaa eylemelerine,
milletin
yeni ihtiyaçlarını
düşünmelerine imkân yoktu.»
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«SELAMET: AMME»
«Bu sırada milletin hakkını Avrupa’ya tanıttırmak,
sulha kadar milli
birliği
muhafaza için çalışmak üzere muhtelif heyetler teşekkül ediyordu. (Selâmeti
amme) böyle teşekkül etmiş, millî talim ve terbiyenin
teşebbüsü ile
(M illi
Kongre) bu suretle vücuda
gelmişti. (Selâmeti amme)
çok geçmedi ilk gayesini
unuttu. Bir taraftan hükümetin zaafı, diğer cihetten
azasınm bir kısmında hükümete geçmek hırsının alevlenmesi neticesinde ta.
mamen siyasî bir fırka
şeklini aldı. Sonra da o sırada taazzu etmeye başlayan (Hürriyet ve İtilâ f) la
birleşti.»
«Müteakip kabinelerin aczi memleketin her tarafında hoşnutsuzluğu mueib olunca teşekküle başlayan
(Hürriyet ve itilâf) iktidar
mevkiine geçmeye hazırlanıyordu. Halbuki (Hürriyet
ve itilâf) bir fırkadan zivade bir küme halindeydi.
içinde türlü türlü ihtiras
ve fikirler hakimdi
Ferit
Paşa ile
beraber
iktidar
mevkiine gelince ilk işi
memleketi müdafaa için çalışan cemiyetlerle mücadele oldu. Bunları ittihatçılıkla suçlayıp durdu.»

FERİT PAŞA’NIN
DÜŞMANLIĞI
«Bu sırada İzmir vakası
olmuştu. İzm ir’in işgali üzerine tehlike açıkça kendini göstermişti. Bu sebeple
artık
merhamete dayanan
siyaset
imkânı
olmadığı
anlaşılmıştı. İstanbul’da teessüs eden bir kaç cemiyetten maada Anadolu ve
Rumelinde (Müdafaa-î Hukuku Millîye), (Muhafaza-ı
Hukuku M illîye) cemiyetleri teşekkül etti.
İzm ir’de,
(Reddi İlhak Cemiyeti) fiilen işgali protesto ediyorlardı.»
«Ferit Paşa Kabinesi, bilhassa
(Hürriyet ve İtilâ f)
mahfellerinden ilham alan
üyeleri bütün bunları ittihatçılıkla suçluyorlardı. Hal
buki bunlar millî hassasiyet
ten, vatanı savunma zaruretinden doğmuşlardı Hükümet bunlara istinaden milietin
hakkım
savunacağı
yerde onlara,
düşman bir
vaziyet aldı.»
(Buradan sansür 38 satın
çıkarmıştır.
•Anadolu’nun, millî hare.
ketlerle istediği ve savunduğu yalnız Türkün birliği
ve istiklâli yani adaletin teminidir Ümit
edelim ki
galip devletler kendilerinin
de vaad eyledikleri hakka
dayanan sulhu çabuktaştırarak milyonlarca halkın vatan karsısında durduğu he
yecana nihayet verir ve bu
güzel mem'^kette sulh ve
asavis teessüs evler.»
.................
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